
PRZEWODNIK 

Nabór do szkół prowadzonych przez Ośrodek 

Edukacji „SOKRATES”.

Rok szkolny 2021/2022



Terminy postępowania rekrutacyjnego 2021/2022

Na podstawie §11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się: 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY 

SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH

Rekrutacja do szkół odbywa się na pośrednictwem naboru elektronicznego VULCAN 

(link do logowania będzie dostępny na naszej stronie internetowej od maja 2021 r.).

Terminy rekrutacji uzupełniającej znajdują się w załączniku na stronie 

internetowej.



Ważne terminy – rekrutacja!

1 Od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co 

najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
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3 Do 14 lipca 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie 

przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

4 do 21 lipca 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta 

(burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

Od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, 

w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.



Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych (lista pojawi się również na stronie internetowej).

22 lipca 2021 r.

Od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r (dotyczy kandydatów do technikum)

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

Od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły

i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone 

w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie 

o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.



2 sierpnia 2021 r. do godziny 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

LISTA UMIESZCZONA ZOSTANIE NA 

STRONIE INTERNETOWEJ

www.sokrates-szkoły.pl



POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

1 Do 5 sierpnia 2021 r.   - Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia.

2 Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia - Sporządzenie 
przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

3 Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia - Wniesienie do dyrektora
szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

DO 3 DNI OD WNIESIENIA DO DYREKTORA SZKOŁY ODWOŁANIA

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

– rekrutacja prowadzona jest do następujących typów klas:

1 KOSMETYKA 2 RATOWNICTWO 

MEDYCZNE

3 MASAŻ DETEKTYWISTYKA

Zaplanowano utworzenie 2 klas 

z programem autorskim – kosmetyka.

Ilość miejsc – 48.

Zaplanowano utworzenie 

1 grupy z ratownictwa medycznego.

Ilość miejsc – 10.

Zaplanowano utworzenie 

1 grupy z masażu.

Ilość miejsc – 10.

Zaplanowano utworzenie 

1 grupy z detektywistyki.

Ilość miejsc – 10.

Szczegóły dotyczące przedmiotów punktowanych do poszczególnych typów klas oraz realizowanych rozszerzeń będą 

dostępne od maja 2021 roku na stronie naboru Vulcan pod adresem: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat.
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Technikum Ośrodka Edukacji „SOKRATES” 

– rekrutacja prowadzona jest do następujących typów klas:

1 TECHNIK WETERYNARII 2 TECHNIK USŁUG 

FRYZJERSKICH
Zaplanowano utworzenie 1 klasy. 

Ilość miejsc na kierunku : 24. Zaplanowano utworzenie 1 klasy.

Ilość miejsc na kierunku : 20.

Szczegóły dotyczące przedmiotów punktowanych do poszczególnych typów klas oraz realizowanych rozszerzeń będą 

dostępne od maja 2021 roku na stronie naboru Vulcan pod adresem: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat.

Dodatkowo dla kierunku technik usług fryzjerskich przewidziano szkolenie „barberskie”

(nie ujęte w podstawie programowej) oraz możliwość ukończenia szkolenia kosmetycznego 

w atrakcyjnej cenie (nawet do 50% zniżki).



Masz więcej pytań dotyczących naszej oferty oraz naboru?

sekretariat@sokrates-szkoly.pl

Telefon kontaktowy: 33 8219107

Facebook: Ośrodek Edukacji Sokrates

https://www.facebook.com/Ośrodek-Edukacji-Sokrates-239876239407606

