
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
 

 

Skrócona wersja przygotowana na podstawie Zarządzenia Nr 58/2017  

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty  

z dnia 11 kwietnia 2017 r. 

 

Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży: szkoły branżowe I stopnia,                

licea ogólnokształcące i technika 
 

1. Złożenie wniosku (podań) o przyjęcie do klas pierwszych trzyletnich 

liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników i branżowych szkół 

I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                                       

w postępowaniu rekrutacyjnym.  

 

Od 22 maja 2017r.  

(poniedziałek)  

do 19 czerwca 2017 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.  

Od 27 kwietnia 2017 r. 

(czwartek) 

do 18 maja 2017 r.  

(czwartek) 

3. Przeprowadzenie odpowiednio sprawdzianu kompetencji językowych, 

prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół lub oddziałów 

wymienionych w punkcie 2.  

Od 20 maja 2017 r.  

(sobota)  

do 7 czerwca 2017 r.  

(środa)  

 4.  Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym 

mowa w art. 20f ust.5 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149 

ust.4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 ustawy – Przepisy wprowadzające. 

Od 31 maja 2017 r.  

(środa)  

do 7 czerwca 2017 r.  

(środa) 

5. Składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego – (uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy 

pierwszej liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły                  

I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie                   

o wynikach egzaminu gimnazjalnego).  

Od 23 czerwca 2017 r . 

(piątek)  

do 27 czerwca 2017 r. 

(wtorek) do godz. 15.00  

6.  Ogłoszenie list kandydatów – (podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                               

i kandydatów niezakwalifikmowanych).  

 

Do 17 lipca 2017 r.  

(poniedziałek)              

do godz. 12.00  

7. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów 

(przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku  

technikum i branżowej szkoły I stopnia – także zaświadczenia 

lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu). 

 

Do 24 lipca 2017 r.  

(poniedziałek)  

do godz. 15.00 

8.  Ogłoszenie ostatecznych list kandydatów (podanie do publicznej 

wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych                                         

i kandydatów nieprzyjętych).  

Do 26 lipca 2017 r.  

(środa) do godz. 12.00  

 

Całe zarządzenie zamieściliśmy na stronie internetowej www.targiedukacyjne.edu.pl             

w zakładce DLA UCZNIA. 

http://www.targiedukacyjne.edu.pl/

