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ZSE.

Na podstawie:
Ustawy Prawo Oświatowe
Ustawy o Systemie Oświaty
Zarządzenia nr 5/2022 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 21.01.2022 r.
zarządza się, co następuje:
1

Zespół Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy prowadzi rekrutację na rok szkolny 2022/2023
w następujących szkołach i zawodach:
1.

Technikum Elektroniczne nr 7 im. Wojska Polskiego
1A technik elektronik, klasa pod patronatem firmy

2.

Ivy Technology

32 miejsca

1B technik elektronik

32 miejsca

10, lE technik teleinformatyk

64 miejsca

1F technik informatyk pod patronatem wojska

32 miejsca

1H technik informatyk pod patronatem firmy ATOS

32 miejsca

11, 11 technik informatyk

64 miejsca

Branżowa Szkoła 1 stopnia nr 7 Elektroniczna
Elektronik — I az

11.

32 miejsca

Zgodnie z art. 20F ust. 2 pkt 2 roz. 2a Ustawy o Systemie Oświaty ustalam następujące
obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie
ukończenia szkoty podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
(oprócz języka polskiego i matematyki uwzględnianych na mocy Ustawy o Systemie
Oświaty) do wszystkich zawodów nauczanych w Zespole Szkół Elektronicznych:
fizyka
informatyka.

III. Szczegółowe zasady rekrutacji, w tym sposób przeliczania ocen z zajęć edukacyjnych i innych
osiągnięć na punkty oraz szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
zostały określone w następujących aktach prawnych:
Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7.09.1991 r.
Rozporządzenie MEN z dnia 21.08.2019 r.
Rozporządzenie MEN z dnia 12.08.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Terminy postępowania rekrutacyjnego opublikowane przez Kuratorium Oświaty z dnia
21.01.2022 r.

Procedury odwoławcze

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Zespołu Szkół
Elektronicznych. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez
rodzica kandydata z wnioskiem.
Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia.
Dyrektor ZSE rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na odmowne rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga
do sądu administracyjnego.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Agnieszce Sumickiej, wicedyrektorowi Zespołu
Szkół Elektronicznych.

Treść zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej ZSE.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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