Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Wydanie przez szkołę skierowania na badanie
lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek o
przyjęcie do szkoły
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o
świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o
zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata 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 szkoły) oraz
przedłożenie zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
od 7 maja 2018 r.
do 22 czerwca 2018 r. do
godz. 15,00

Termin w postępowaniu
uzupełniającym
do 17 lipca 2018 r.
do godz. 15,00

po złożeniu wniosku o
przyjęcie do szkoły w
postępowaniu
rekrutacyjnym
do 25 czerwca 2018 r. do
godz. 15,00

po złożeniu wniosku o
przyjęcie do szkoły w
postępowaniu
rekrutacyjnym
X

do 26 czerwca 2018 r.

do 23 lipca 2018 r.

11 lipca 2018 r.
o godz. 10,00

9 sierpnia 2018 r.
o godz. 10,00

do 12 lipca 2018 r. do
godz. 15,00

10 sierpnia 2018 r. do
godz. 15,00

13 lipca 2018 r.
o godz. 10,00

13 sierpnia 2018 r.
o godz. 10,00

Zarządzenie Nr 14/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2018 roku w
sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 w
województwie podlaskim do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I
publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia i na
semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych

Wymagane dokumenty
Dokumenty obowiązkowe
1. Wniosek o przyjęcie do szkoły - składa kandydat w szkole pierwszego wyboru w
terminie od 07.05.2018 r. do 22.06.2018 r. do godz. 15,00.
Wniosek jest generowany automatycznie po samodzielnym wprowadzeniu swoich
danych do systemu elektronicznej rekrutacji.
2. Świadectwo ukończenia
gimnazjalnego.
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o
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3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wystawione przez lekarza
uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych.
Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy wykonujących bezpłatnie
badania lekarskie (ze skierowaniem wydanym przez szkołę) znajduje się na stronie
szkoły.
4. Dwie fotografie (na odwrocie każdej: imię, nazwisko).
Dokumenty dodatkowe:
1. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.
2. W przypadku kandydatów z problemami zdrowotnymi - opinia w sprawie
ograniczonych możliwości wyboru kierunków kształcenia ze względu na stan zdrowia
kandydata, wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym
publiczną poradnię specjalistyczną.
3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia
niepełnosprawność kandydata.
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4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności członków rodziny
kandydata.
5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem.
6. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

