Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych
1. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie złożyć wniosek o przyjęcie (wydrukowany
z elektronicznego systemu naboru) do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych.
2. Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018
reguluje Zarządzenie Nr 12/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017
r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla
dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły
ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. C ustawy – Prawo Oświatowe
i na semestr pierwszy klas publicznych szkół policealnych.

Lp.

Terminy w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Rodzaj czynności
1.

2.

Terminy w
postępowaniu
uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej
wraz
z
dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata od 1 do 21 czerwca 2017 r.
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym.

do 24 lipca 2017 r.

Weryfikacja
przez
komisję
rekrutacyjną
dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym do 22 czerwca 2017 r.
dokonanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t.
ust.7 ustawy o systemie oświaty.

---------------------
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3.

4.

5.

6.

7.

Złożenie
przez
kandydatów
deklaracji
przystąpienia, w postępowaniu rekrutacyjnym o
przyjęcie do:
a. szkoły
ponadgimnazjalnej
sportowej,
szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa
sportowego, oddziału sportowego w szkole
ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, do
prób sprawności fizycznej,
b. szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej,
oddziału
dwujęzycznego w
szkole
ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej,
do
sprawdzianu kompetencji językowych,
od 2 do 12 maja 2017 r.
c. oddziału międzynarodowego w publicznej
szkole ponadgimnazjalnej, do sprawdzianu
kompetencji językowych,
d. oddziału
w
publicznej
szkole
ponadgimnazjalnej, w której realizowany
program
wymaga
od
kandydatów
indywidualnych
predyspozycji,
do
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
(szkoła posiada zgodę ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania na jego
przeprowadzenie).
Przeprowadzenie:
a) prób sprawności fizycznej
b) sprawdzianu kompetencji językowych, w
tym w szkole ponadgimnazjalnej od 15 do 31 maja 2017 r.
ogólnodostępnej
z
oddziałem
międzynarodowym,
c) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

do 24 lipca 2017 r.

do 27 lipca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywne wyniki:
a) prób sprawności fizycznej oraz listy
kandydatów,
b) sprawdzianu kompetencji językowych, w do 5 czerwca 2017 r.
tym
w
szkole
ponadgimnazjalnej
ogólnodostępnej
z
oddziałem
międzynarodowym,
c) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

do 28 lipca 2017 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej o kopię świadectwa ukończenia od 23 do 27 czerwca 2017
gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach r.
egzaminu gimnazjalnego.

------------------------

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez do 30 czerwca 2017 r.
kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

do 1 sierpnia 2017 r.
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8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
do 7 lipca 2017 r.
i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

9.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie
zawodowe skierowania na badanie lekarskie
kandydatowi
z
listy
kandydatów
zakwalifikowanych, który dokonał wyboru do 10 lipca 2017 r.
kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w
przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia,
o wyborze tej szkoły.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo
kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do do 18 lipca 2017 r.
szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe – także
zaświadczenia
lekarskiego
zawierającego
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną
listy
kandydatów
przyjętych 19 lipca 2017 r.
i kandydatów nieprzyjętych.
Poinformowanie
przez
dyrektora
szkoły
ponadgimnazjalnej kuratora oświaty
o liczbie 20 lipca 2017 r.
wolnych miejsc w szkole.

10.

11.

12.

14 sierpnia 2017 r.
(z zachowaniem
art.20zc ust.6,7,8,9
uos)

14 sierpnia 2017 r.

do 23 sierpnia 2017
r.

24 sierpnia 2017 r.

25 sierpnia 2017 r.

3. Szczegółowy harmonogram rekrutacji elektronicznej będzie zamieszczony na stronie
https://dolnoslaskie.edu.com.pl . Uruchomienie systemu nastąpi pod koniec maja 2017 r.
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