
Terminy rekrutacji i składania dokumentów 

 

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

 

Rodzaj czynności 

od 14 maja  

do 20 czerwca 2018 r.  
 

od 13 lipca 

do 10 sierpnia 2018 r. 

do godz. 12.00 

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  

oraz dokumentów potwierdzających spełnienie 

przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

od 22 czerwca  

od godz. 12.00 

do 26 czerwca 2018 r.  

do godz. 15.00 

 

 

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły  

o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz 

zaświadczenie o szczegółowych wynikach 

egzaminu gimnazjalnego  

do 5 lipca 2018 r. 

do godz. 15.00 

 

do 24 sierpnia 2018 r. 

do godz. 15.00 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 

dokonanie przez przewodniczącego komisji 

czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 

ustawy Prawo oświatowe (żądanie dokumentów 

potwierdzających okoliczności zawarte w 

oświadczeniach) 

6 lipca 2018 r.  
do godz. 12.00 

 
 

27 sierpnia 2018 r. 
do godz. 12.00 

podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną list kandydatów 

zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych 

(w kolejności alfabetycznej) oraz najniższą 

liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia 

od 6 lipca  

od godz. 12.00 

do 9 lipca 2018 r. 

do godz. 15.00 

od 27 sierpnia  

do 28 sierpnia 2018 r. 

do godz. 15.00 

wydanie przez szkołę skierowania na badanie 

lekarskie dla zakwalifikowanego kandydata, 

który dokonał wyboru kształcenia w danym 

zawodzie, w przypadku złożenia przez kandydata 

oświadczenia o wyborze szkoły 

od 6 lipca  

od godz. 12.00 

do 11 lipca 2018 r.  

do godz. 15.00 

 
 

od 27 sierpnia  

od godz. 12.00 

do 30 sierpnia 2018 r. 

do 12.00 

potwierdzenie przez rodzica lub pełnoletniego 

kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału dokumentów: świadectwa 

ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o 

wynikach egzaminu gimnazjalnego (jeżeli nie 

zostały wcześniej złożone) oraz zaświadczenia 

lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu 

 12 lipca 2018 r. 
od godz. 12.00 

 
 

31 sierpnia 2018 r. 

od godz. 12.00 

podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych  

 

 


