TERMINARZ REKRUTACJI
15 czerwca 2020 – 10 lipca 2020 godz. 15:00
Termin złożenia wniosku do Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi (TAiR) i uzupełnienia go o świadectwo szkoły podstawowej.
Uwagi:
– wniosek (do pobrania z www.technikum.io) powinien być podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydata;
– wniosek składa się tylko wtedy, jeśli TAiR jest szkołą pierwszego wyboru;
12 sierpnia 2020 o godz. 12:00
Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do TAiR
Uwagi:
- w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane
załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
- w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania
rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać
się za pomocą stron internetowych tych jednostek
13 sierpnia 2020 godz. 12:00 – 18 sierpnia 2020
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi (tj.
złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty, karty
zdrowia i dwóch zdjęć legitymacyjnych)
Uwagi:
W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o
tym dyrektora TAiR w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu.
Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi TAiR nie później niż do 25 września 2020 r.
Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w
TAiR.
19 sierpnia 2020
Publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi.
Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie
Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158
ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe. W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego
postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia
roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu
rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w
poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

