REGULAMIN NABORU
do Zespołu Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich
na rok szkolny 2018/2019
w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji
kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019.
Zasady rekrutacji zostały opracowane na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata
szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego
technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami
dotychczasowego gimnazjum (Dziennik Ustaw z 2017 r., poz.586).
2. Zarządzenia Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora światy z dnia 9 stycznia 2018 roku w
sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 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, na
semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i do liceum ogólnokształcącego dla
dorosłych.
3. Zapisów dotyczących sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których
mowa w art. 20f ust. 2 pkt. 1 – 4, art. 20h ust. 6 oraz art. 20j ust. 2 pkt. 1 i 3 – 5 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz
z 2017 r. poz. 60) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.
§1
Informacje ogólne:
I. Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych Technikum, Szkoły Branżowej I stopnia,
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej im. Stanisława Staszica
w Ząbkowicach Śląskich przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powołana zarządzeniem
Dyrektora szkoły.
I. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych dziennych dla młodzieży
1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych przeprowadza szkolna komisja
rekrutacyjna do czteroletniego Technikum i trzyletniej Branżowej Szkoły I Stopnia
w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich
odbywać się będzie na podstawie:
a) liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku
nauki w gimnazjum, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
egzaminu;
b) liczby punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum,
z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na
wskazanych, przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej;
c) liczby punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum:
-ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;
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-uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursach ,
-osiągnięcia sportowe, artystyczne lub w innych konkursach tematycznych, co
najmniej na szczeblu powiatowym (przez powiat należy rozumieć również miasto na
prawach powiatu);
- osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu
lub osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego;
- inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum,
określone w statucie szkoły ponadgimnazjalnej i podane do wiadomości kandydatom
przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej.
2. Suma punktów rekrutacyjnych obliczana będzie według następujących zasad
(w maksymalnej punktacji):
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu
rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 100 punktów, w tym:
A) 50 punktów rekrutacyjnych za wyniki uzyskane z egzaminu gimnazjalnego
wyrażone w procentach, zgodnie z zasadą:
a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:
- języka polskiego,
- historii i wiedzy o społeczeństwie,
- matematyki,
- przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
- języka obcego na poziomie podstawowym,
jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu,
podzielonej przez dziesięć;
b) liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie
punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminów.
B) 40 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:






10 punktów – ocena: celujący,
8 punktów – ocena: bardzo dobry,
6 punktów – ocena: dobry,
4 punkty – ocena: dostateczny,
0 punktów – ocena: dopuszczający;

a) kandydatom do klasy Technikum - technik mechanik, technik informatyk,
technik handlowiec, technik ekonomista, technik budownictwa, technik pojazdów
samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych nalicza się punkty
z przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, informatyka;
b) kandydatom do Branżowej Szkoły I stopnia , kucharz, mechanik pojazdów
samochodowych, operator obrabiarek skrawających oraz oddział wielozawodowy
nalicza się punkty z przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, matematyka,
informatyka,
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C)10 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum, zgodnie z zasadami:
a) 2 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
b) maksymalnie 5 punktów za osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej
wojewódzkim, wskazane w załączniku nr 1 zarządzenia (1 konkurs – 2 pkt.,
2 konkursy – 4 pkt., 3 i więcej – 5 pkt.),
c) maksymalnie 2 punkty za poniższe osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co
najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół:
(1 osiągnięcie – 1 pkt, 2 i więcej – 2 pkt.):
 zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych;
 zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach
artystycznych;
 zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach
wiedzy lub innych konkursach tematycznych;
d) 1 punkt za inne zapisane w statucie szkoły ponadgimnazjalnej i podane do wiadomości
kandydatom przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej osiągnięcia ucznia, na
przykład:
-wzorowe zachowanie;
lub
-wyróżniająca, stała, udokumentowana działalność w samorządzie szkolnym, na
rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu (aktywna współpraca z domem
dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp.);
lub
-wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego,
zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie
szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.
Udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na szczeblu co
najmniej międzyszkolnym.
3. W przypadkach uczniów zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z przyczyn
losowych lub zdrowotnych, (zgodnie § 49 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 30
kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami), ustala się
następujące zasady wyznaczania liczby punktów za egzamin gimnazjalny, o których
mowa w punkcie 2A, odpowiadającej sumie liczby punktów możliwych do uzyskania
za poszczególne zakresy egzaminu gimnazjalnego z:
-języka polskiego – liczba punktów za ocenę na świadectwie j. polskiego,
-historii i wos – średnia liczba punktów za oceny na świadectwie z historii i wos,
-matematyki – liczba punktów za ocenę na świadectwie z matematyki,
-przedmiotów przyrodniczych – średnia liczba punktów za oceny na świadectwie
z biologii, geografii, fizyki i chemii,
-języka obcego – liczba punktów za ocenę na świadectwie z j. obcego wskazanego przez
kandydata.
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Punkty za oceny na świadectwie oblicza się zgodnie z zasadą określoną w ust. 2 pkt 2.
4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych organizowanych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o
zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub
poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (co
potwierdza właściwy kurator oświaty wydając stosowne zaświadczenie), przyjmowani
są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów o których mowa w
ust. 1 . Zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na
siedzibę szkoły, do której uczęszczała laureat lub finalista konkursu przedmiotowego,
są ważne na terenie całego kraju.
5. Kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum dla dzieci obywateli polskich czasowo
przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą przyjmuje się do klasy
pierwszej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za
granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat
nauki szkolnej ucznia.
6. Dodatkowymi kryteriami różnicującym kandydatów, w przypadku posiadania równej
liczby
punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów wymienionych w ust. 2 są:
a) łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym,
b) ocena zachowania,
c) liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym w części zbieżnej z kierunkiem
kształcenia w wybranym przez kandydata oddziale,
d) średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum,
7. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
- sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz
osoby
umieszczone w rodzinach zastępczych;
-kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono
indywidualny program lub tok nauki;
-kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej
poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
8. Kandydaci do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach
Śląskich składają podania w ustalonym terminie od 1 czerwca do 20 czerwca 2018 r.
Kandydat może dokonać zmiany decyzji o wyborze i przenieść podanie do innej szkoły.
§2
Przyjmowanie podań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
1. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż
trzech szkół Ponadgimnazjalnych ( przez szkołę rozumie się szkołę samodzielną lub typ
szkoły wchodzącej w skład zespołu).
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2.Kandydat składając dokumenty do wybranej szkoły posługuje się kopiami świadectwa
ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.
3.Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej składa podanie w terminie od 1 do 20 czerwca
2018 r.
4. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, do której wcześniej złożył podanie o przyjęcie,
dołącza w terminie od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. następujące dokumenty:
a) oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz orginał lub kopię
zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora
gimnazjum, które kandydat ukończył (najpóźniej 2 dni od daty otrzymania),
b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów (lekarz medycyny
pracy).
c) 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym,
d) dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu zarządzenia,
e) zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe laureatom lub finalistom konkursów
i olimpiad przedmiotowych.
§3
Organizacja informacji dla kandydatów i ich rodziców
1. Szkolne punkty informacyjne powinny rozpocząć działalność nie później niż
04 kwietnia 2018 r. i zakończyć po dokonaniu naboru przez szkołę.
2. Za działalność szkolnego punktu informacyjnego odpowiada dyrektor szkoły.
3. Zadaniem szkolnego punktu informacyjnego jest udzielanie informacji o kryteriach
naboru, ofercie edukacyjnej, wymaganiach stawianych kandydatom podczas
postępowania rekrutacyjnego i w trakcie trwania nauki, informacji o wybranym
zawodzie oraz możliwościach zatrudnienia po ukończeniu szkoły.
§4
W roku szkolnym 2018/2019 zostanie dokonany nabór do następujących typów w szkole
dla młodzieży:
1). Technikum na podbudowie gimnazjum
zawód: technik ekonomista
specjalizacja (finanse i rachunkowość)
przedmioty brane przy rekrutacji:
-

język polski,
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-

język obcy obowiązkowy,

-

matematyka,

-

informatyka
Czas nauki: 4 lata

2). Technikum na podbudowie gimnazjum
zawód: technik pojazdów samochodowych
przedmioty brane przy rekrutacji:
-

język polski,

-

język obcy obowiązkowy,

-

matematyka,

-

informatyka
Czas nauki: 4 lata

3). Technikum na podbudowie gimnazjum
zawód: technik mechanik (operator obrabiarek skrawających - CNC)
przedmioty brane przy rekrutacji:
-

język polski,

-

język obcy obowiązkowy,

-

matematyka,

-

informatyka
Czas nauki: 4 lata

4). Technikum na podbudowie gimnazjum
zawód: technik budownictwa
przedmioty brane przy rekrutacji:
-

język polski,

-

język obcy obowiązkowy,

-

matematyka,

-

informatyka
Czas nauki: 4 lata

5). Technikum na podbudowie gimnazjum
zawód: technik informatyk
przedmioty brane przy rekrutacji:
-

język polski,

-

język obcy obowiązkowy,

-

matematyka,

-

informatyka
Czas nauki: 4 lata
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6). Technikum na podbudowie gimnazjum
zawód: technik handlowiec
przedmioty brane przy rekrutacji:
-

język polski,

-

język obcy obowiązkowy,

-

matematyka,

-

informatyka

7). Technikum na podbudowie gimnazjum
zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych
przedmioty brane przy rekrutacji:
-

język polski,

-

język obcy obowiązkowy,

-

matematyka,

-

informatyka
Czas nauki: 4 lata

8). Branżowa Szkoła I stopnia na podbudowie gimnazjum
zawód: mechanik pojazdów samochodowych
przedmioty brane przy rekrutacji:
-

język polski,

-

język obcy obowiązkowy,

-

matematyka,

-

informatyka
Czas nauki: 3 lata

9). Branżowa Szkoła I stopnia na podbudowie gimnazjum
zawód: kucharz
przedmioty brane przy rekrutacji:
-

język polski,

-

język obcy obowiązkowy,

-

matematyka,

-

informatyka
Czas nauki: 3 lata
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10). Branżowa Szkoła I stopnia na podbudowie gimnazjum
oddział wielozawodowy
przedmioty brane przy rekrutacji:
-

język polski,

-

język obcy obowiązkowy,

-

matematyka,

-

informatyka
Czas nauki: 3 lata

§5
Wykaz osiągnięć w konkursach o zasięgu, co najmniej wojewódzkim, których laureaci
przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od ustalonych
kryteriów:
za które przyznawane są dodatkowe punkty rekrutacyjne:
1. Uzyskanie tytułu finalisty w konkursach:
1) Polonistycznym, historycznym z elementami WOS, matematycznym,
chemicznym, fizycznym, geograficznym, biologicznym, języka angielskiego,
języka niemieckiego, francuskiego występujących pod wspólną nazwą pod
wspólną nazwą „zDolny Ślązak Gimnazjalista”,
2) Konkurs pod nazwą „Liga Naukowa – Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów”,
3) Konkurs matematyczny – „Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów”,
4) Konkurs informatyczny – „Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów”,
5) Konkurs języka
Gimnazjalistów”.

angielskiego-

„Olimpiada

Języka

Angielskiego

dla

Wykaz osiągnięć w konkursach o zasięgu, co najmniej wojewódzkim,
za które przyznawane są dodatkowe punkty rekrutacyjne:

1.Uzyskanie tytułu finalisty w konkursach:
1) polonistycznym, historycznym z elementami WOS, matematycznym,
chemicznym, fizycznym, geograficznym, biologicznym, języka angielskiego,
języka niemieckiego, francuskiego występujących pod wspólną nazwą pod
wspólną nazwą „zDolny Ślązak Gimnazjalista”,
2) „Liga Naukowa-Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów”,
3) konkursie matematycznym- : Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów”,
4) konkursie informatycznym- „Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów”,
5)konkursie języka
Gimnazjalistów”,

angielskiego-

„Olimpiada

Języka

Angielskiego

dla

2. Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach:
8

1) konkursie historycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego,
2) Dolnośląskim Konkursie Języka Angielskiego UNION JACK CONTEST,
3) Regionalnym Konkursie Chemicznym „Młody chemik eksperymentuje”,
4) konkursie ekologicznym „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,
5)konkursie „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956”,
6) Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów,
7)Ogólnopolskim Konkursie Ojczyzna Polszczyzna.
3.Uzyskanie tytułu laureata w konkursach:


Konkursie organizowanym przez Ośrodek Pamięć i Przyszłość „Świadectwa
historyczne”,



konkursie historycznym „W kalejdoskopie pamięci – Polska i Polacy w latach
1939 – 1989”. I edycja „Autorytet w czasach trudnych”,



Dolnośląskim Konkursie Historycznym „Od Solidarności do Trzeciej
Rzeczypospolitej”.

4.Uzyskanie co najmniej wyróżnienia w ogólnopolskim tematycznym konkursie
historycznym „Historia Bliska”.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY:
CZTEROLETNICH TECHNIKÓW,
SZKÓŁ BRANŻOWYCH I STOPNIA.
§6
część humanistyczna =

(średnia ocen z języka polskiego, historii, wiedzy
o społeczeństwie) x 10,

część matematyczno-przyrodnicza =

(średnia ocen z matematyki, fizyki
i astronomii, chemii, biologii, geografii) x 10.

1. W przypadkach uczniów zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych
lub zdrowotnych, (zgodnie § 49 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz.
562 ze zmianami), ustala się następujące zasady wyznaczania liczby punktów za egzamin
gimnazjalny, o których mowa w punkcie 2A, odpowiadającej sumie liczby punktów
możliwych do uzyskania za poszczególne zakresy egzaminu gimnazjalnego:
a) języka polskiego- liczba punktów za oceny na świadectwie z j. polskiego,
b) historii i wos- średnia liczba punktów za oceny na świadectwie z historii i wos,
c) matematyki- liczba punktów za ocenę na świadectwie z matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych- średnia liczba punktów za oceny na świadectwie z
biologii, geografii, fizyki i chemii,
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e) języka obcego- liczba punktów za ocenę na świadectwie z j. obcego wskazanego
przez kandydata.
W przypadku, gdy średnia ocen wyznaczona dla poszczególnej części egzaminu
przekracza wartość 5 uczeń otrzymuje za tę część egzaminu 50 pkt.
II. Rekrutacja do szkoły dla dorosłych
§7
W roku szkolnym 2018/2019 zostanie dokonany nabór do następujących typów szkół
na Wydziale Zaocznym w szkole dla dorosłych:
1). Liceum Ogólnokształcące - 3 - letnie
2). Szkoła Policealna 2 – letnia, - technik administracji
- technik rachunkowości
§8
O przyjęciu na Wydział Zaoczny w szkole dla dorosłych decyduje kolejność składanych
podań.
TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH
l.p.

1.

2.

3.

Rodzaj czynności

Złożenie wniosku o przyjęcie do
szkoły ponadgimnazjalnej wraz z
dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata
warunków i kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej o
świadectwo ukończenia gimnazjum
oraz o zaświadczenie o wynikach
egzaminu gimnazjalnego.
Weryfikacja
przez
komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej oraz
dokumentów
potwierdzających
spełnianie
przez
kandydata
warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie
przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności, o których
mowa w art.20t ust.7 ustawy o
systemie oświaty i art.150 ust.7
ustawy Prawo oświatowe.

Terminy
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Od
1 do 20 czerwca
2018 r.

Terminy
w postępowaniu
uzupełniającym
Do 31 lipca
2018r.

do 22 do 26
czerwca 2018r.

………………….

do 28 czerwca
2018r.

Do 7 sierpnia
2018r.
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4.

Podanie do publicznej wiadomości do 13 lipca 2018r. 22sierpnia 2018r.
(z zachowaniem art.20zc
przez komisję rekrutacyjną listy
ust. 6,7,8,9 ustawy o
kandydatów zakwalifikowanych i
systemie oświaty i art. 158
ust.6,7,8,9 ustawy Prawo
niezakwalifikowanych do szkoły.
oświatowe).

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą
kształcenie zawodowe skierowania
na badania lekarskie, kandydatowi z
listy,
kandydatów
zakwalifikowanych, który dokonał
wyboru kształcenia w danym
zawodzie w jednej szkole, w
przypadku złożenia przez kandydata
oświadczenia o wyborze tej szkoły.
Potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia gimnazjum i oryginał
zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego a także
zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych .
Poinformowania przez dyrektora
szkoły ponadgimnazjalnej
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o
liczbie wolnych miejsc w szkole.
Składanie podań do trzyletniego
liceum ogólnokształcącego dla
dorosłych.
Ogłoszenie wyników naboru do
trzyletniego liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych.
Składanie podań do szkół
policealnych dla dorosłych.

Do 17 lipca
2018r.

Ogłoszenie wyników naboru do
szkół policealnych dla młodzieży i
dorosłych.
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych.

do 20 lipca 2018r. Do 21 sierpnia
2018r.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

22 sierpnia 2018r.

do 25 lipca 2018r. Do 28 sierpnia
2018r.

26 lipca 2018r.

29 sierpnia 2018r.

27 lipca 2018r.

29 sierpnia 2018r.

od 1 do 26
czerwca 2018 r.

do 24 lipca 2018r

do 20 lipca 2018r. do 21
2018r.
od 1 do 26
czerwca 2018r.

sierpnia

do 24 lipca 2018r.

do 26 sierpnia
2018 r.
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