REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH,
PONADPODSTAWOWYCH - TERMINY
Zarządzenie Nr 9 i 10/2019
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: publicznych szkól
podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów ośmioletniej
szkoły podstawowej oraz dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum i na semestr pierwszy klas I
publicznych szkół policealnych w województwie Kujawsko-Pomorskim.

1.

Składanie wniosków (podań) o przyjęcie do klas I trzyletnich
i czteroletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich i pięcioletnich
techników i branżowych szkół I stopnia wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 13 maja 2019 r.
(poniedziałek)
do 17 czerwca 2019 r.
(poniedziałek)
do godz. 15.00

2.

Składanie wniosków (podań) o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych
dwujęzycznych,
oddziałów
dwujęzycznych
w
szkołach
ponadpodstawowych ogólnodostępnych, ponadpodstawowych szkół
sportowych, ponadpodstawowych szkół mistrzostwa sportowego,
oddziałów
sportowych
w
szkołach
ponadpodstawowych
ogólnodostępnych oraz do szkół ponadpodstawowych lub oddziałów
szkół ponadpodstawowych do których kandydaci zdają sprawdziany
uzdolnień kierunkowych.
Przeprowadzenie odpowiednio sprawdzianu kompetencji językowych,
prób sprawności fizycznej lub sprawdzianów uzdolnień kierunkowych
dla kandydatów do szkół lub oddziałów wymienionych w punkcie 2.

Od 13 maja 2019 r.
(poniedziałek)
do 24 maja 2019 r.
(piątek)
do godziny 15.00

3.

4.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu
kompetencji językowych, prób sprawności fizycznej lub sprawdzianów
uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do szkół lub oddziałów
wymienionych w punkcie 2.
Składanie świadectw ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej
i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego / egzaminu
ósmoklasisty oraz innych wymaganych dokumentów.

6.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przyjęcia do szkół.

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego
woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego / egzaminu ósmoklasisty, o ile nie
zostały one złożone wcześniej (świadectwo i zaświadczenie oryginały) –
natomiast w technikum, szkole branżowej I stopnia – zaświadczenia
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Ogłoszenie
ostatecznych
list
kandydatów
zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół.

8.

Od 27 maja 2019 r.
(poniedziałek)
do 4 czerwca 2019 r.
(wtorek)
5 czerwca 2019 r.
(środa)
godz. 12.00

Od 19 czerwca 2019 r .
(środa)
do 25 czerwca 2019 r.
(wtorek)
do godz. 15.00
11 lipca 2019 r.
(czwartek)
godz. 12.00
Od 11 lipca 2019 r.
(czwartek)
do 15 lipca 2019 r.
(poniedziałek)
do godz. 15.00

16 lipca 2019 r.
(wtorek)
godz. 12.00

Całe zarządzenie zamieściliśmy na stronie internetowej www.targiedukacyjne.edu.pl
w zakładce DLA UCZNIA.

