Terminy związane z postępowaniem rekrutacyjno-kwalifikacyjnym
Termin
data / godzina

Realizowane zadania (czynności)

od 23 kwietnia
do 11 czerwca
2018 r.

Kandydat rejestruje się drogą elektroniczną w systemie elektronicznego naboru
do co najwyżej trzech wybranych szkół, a następnie składa w szkole, której
oddział wskazał jako pierwszy, pobrany i wydrukowany z systemu wniosek o
przyjęcie do szkoły, podpisany przez rodzica, a także dokumenty wymienione w
§ 1 ust. 4.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

od 23 kwietnia
do 27 czerwca
2018 r.
od 22 czerwca
do 26 czerwca
2018 r.
29 czerwca
2018 r.
godz. 1200
do 3 lipca 2018 r.

do 9 lipca 2018 r.

10 lipca 2018 r.
godz. 1200

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz
dokumentów wymienionych w § 1 ust. 4.
Kandydat dostarcza świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie
o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej
oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy
pierwszej.
Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy
kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym
zawodzie.
Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia potwierdza wolę podjęcia nauki
w szkole i dostarcza oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile wcześniej złożył kopie),
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w określonym zawodzie, dwa zdjęcia, a w przypadku kandydatów
zakwalifikowanych do oddziałów kształcących pracowników młodocianych –
umowę o pracę.
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym
od 11 do 18 lipca
2018 r.
od 11 do 27 lipca
2018 r.
30 lipca 2018 r.
godz. 1200
do 13 sierpnia 2018 r.

do 21 sierpnia 2018 r.

22 sierpnia 2018 r.
godz. 1200

Kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły, podpisany przez rodzica, a także
dokumenty wymienione w § 1 ust. 4. oraz świadectwo ukończenia gimnazjum i
zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz
złożonych dokumentów.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej
oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy
pierwszej.
Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy
kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym
zawodzie.
Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia potwierdza wolę podjęcia nauki
w szkole i dostarcza oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile wcześniej złożył kopie),
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w określonym zawodzie, dwa zdjęcia, a w przypadku kandydatów
zakwalifikowanych do oddziałów kształcących pracowników młodocianych –
umowę o pracę.
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły w
postępowaniu uzupełniającym.

