
§ 11 

TERMINY REKRUTACJI 

1. od 13 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. do godz. 1500 

zalogowanie się w systemie i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru, oraz oświadczenia o 
obowiązku informacyjnym, a także oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) kandydata lub 
innych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów określonych w § 9 ust. 2 i 3 regulaminu, 
jeżeli takie zachodzą; 

2. od 21 czerwca 2019 r. od godz. 1100 do 25 czerwca 2019 r. do godz. 1500 

dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru kopii świadectwa ukończenia gimnazjum, kopii 
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonych przez dyrektora 
gimnazjum, kopii zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, kopii 
zaświadczenia o przyjęciu kandydata na praktyczną naukę zawodu (dotyczy kandydatów do szkoły 
branżowej); 

3. do 4 lipca 2019 r. do godz. 1500  

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej 
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 

4. 5 lipca 2019 r. do godz. 1000  

ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
do przyjęcia do szkoły; 

5. od 5 lipca 2019 r. od godz. 1000 do 8 lipca 2019 r. do godz. 1500 

wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do technikum i 
do szkoły branżowej I st.  którzy potwierdzą wybór tej szkoły; 

6. od 5 lipca 2019 r. od godz. 1000 do 10 lipca 2019 r. do godz. 1500  

potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia 
gimnazjum/szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 
gimnazjalnego/ósmoklasisty, oraz innych dokumentów wymaganych przez wybraną szkołę o których 
mowa w § 12 lub § 13 regulaminu; 

7. 12 lipca 2018 r. od godz. 1200 

ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły; 

8. od 12 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r.  

składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły wniosku o przyjęcie do szkoły, która 
dysponuje wolnymi miejscami, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 
warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 

9. do 14 sierpnia 2019 r. 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły kandydatów, którzy złożyli 
wnioski wraz z dokumentacją w rekrutacji uzupełniającej; 

10. 16 sierpnia 2019 r. do godz. 1000  

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły w rekrutacji uzupełniającej; 

11. od 16 sierpnia 2019 r. do 21 sierpnia 2019 r. do godz. 1500 

wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia do 
szkoły w rekrutacji uzupełniającej,  jeżeli potwierdzą wybór tej szkoły; 

12. od 16 sierpnia 2019 r. od godz. 1000 do 28 sierpnia 2019 r. do godz. 1200 

potwierdzenie woli podjęcia nauki przez dostarczenie oryginałów świadectwa i wyników egzaminu 
gimnazjalnego, oraz innych dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacji uzupełniającej; 

13. 29 sierpnia 2019 r. od godz. 1000  ogłoszenie listy przyjętych w rekrutacji uzupełniającej. 


