Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także
terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych
liceum ogólnokształcącego i technikum na rok szkolny 2017/2018
Termin
od 22 maja
(poniedziałek)
do 9 czerwca
(piątek)
od 23 czerwca
(piątek)
do 26 czerwca
(poniedziałek)

Do
godziny
1500

składa dokumenty do wybranych szkół ponadgimnazjalnych, wskazując
wybrane oddziały

1500

dostarcza oryginały lub poświadczone przez dyrektora gimnazjum kopie
świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego do wybranych szkół

12 lipca (środa)

1000

do 13 lipca
(czwartek)

1500

do 20 lipca
(czwartek)

1200

21 lipca (piątek)
7 dni od dnia podania
do publicznej
wiadomości listy
kandydatów
przyjętych i
kandydatów
nieprzyjętych do
szkoły
do 7 dni od terminu
otrzymania
pisemnego
uzasadnienia odmowy
przyjęcia
od 24 lipca
(poniedziałek)
do 27 lipca (czwartek)

1300

17 sierpnia (czwartek)

1000

29 sierpnia (wtorek)

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów
niezakwalifikowanych do szkoły
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania
na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów
zakwalifikowanych
składa oświadczenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez
dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu
ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły

możliwość złożenia, do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.
1500

do 18 sierpnia
(piątek)

do 28 sierpnia
(poniedziałek)

Kandydat do szkoły

1200

1300

składa dokumenty do wybranych szkół ponadgimnazjalnych, wskazując
wybrane oddziały
ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów
niezakwalifikowanych do szkoły
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania
na badanie lekarskie kandydatowi z listy
składa oświadczenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez
dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego , a w przypadku
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu
ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

