
REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH 

ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI W GLIWICACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

     Podstawa prawna 

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr 0A-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018r. 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych 

szkół ponadgimnazjalnych,  klas pierwszych trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na 

semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół 

podstawowych dla dorosłych na rok szkolny 2018/2019. 

 

Na podstawie art. 149, art. 155, art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy 

wprowadzające ustawę – prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz 60 ze zm.) art. 154 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r. poz 59 ze zm.) 

 

§ 1 

O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Łączności mogą ubiegać się absolwenci 

gimnazjum. 

 

W roku szkolnym 2018/2019 rekrutacja będzie prowadzona do następujących klas: 

 

klasa            zawód                                                         przedmioty rozszerzone 

1A  technik informatyk   matematyka, informatyka lub fizyka (do wyboru) 

1K   technik elektronik   matematyka, informatyka lub fizyka (do wyboru) 

1E  technik elektryk   matematyka, informatyka lub fizyka do wyboru) 

1L   technik logistyk   matematyka, biologia lub geografia (do wyboru) 

1S   technik spedytor   matematyka, biologia lub geografia (do wyboru) 

 

§ 2 

O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Łączności decydują 

kryteria uwzględniające: 

1) oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz zajęć edukacyjnych 

wskazanych przez szkołę, 

2) inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które 

uwzględnia się w procesie rekrutacji, zwłaszcza: 

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, 

b) udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na 

szczeblu wojewódzkim, 

c) osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym, 

d) wolontariat, 

3) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w 

ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych 

wynikach egzaminu. 

 

§  3 

Do kryteriów oceny w Zespole Szkół Łączności wybrane zostały zajęcia edukacyjne 

dla poszczególnych zawodów: 

- technik informatyk – 2 oddziały (60 miejsc) 

1) język polski 



2) matematyka 

3) język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia w wyższą oceną) 

4) informatyka lub fizyka (wybiera się zajęcia z wyższą oceną) 

 

- technik elektronik – 0,5 oddziału (15 miejsc) 

1) język polski 

2) matematyka 
3) język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia w wyższą oceną) 

4) informatyka lub fizyka (wybiera się zajęcia z wyższą oceną) 

 

- technik elektryk – 0,5 oddziału (15 miejsc) 

1) język polski 

2) matematyka 

3) język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia w wyższą oceną) 

4) informatyka lub fizyka (wybiera się zajęcia z wyższą oceną) 

 

- technik logistyk – 1,5 oddziału (45 miejsc) 

1) język polski 

2) matematyka 

3) język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia w wyższą oceną) 

4) geografia lub biologia (wybiera się zajęcia z wyższą oceną) 

 

- technik spedytor – 0,5 oddziału (15 miejsc) 

1) język polski 

2) matematyka 

3) język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia w wyższą oceną) 

4) geografia lub biologia (wybiera się zajęcia z wyższą oceną) 

 

 

§  4 

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum, szczególne 

osiągnięcia ucznia oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego: 

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik 

przedstawiony w procentach z: 

1) języka polskiego, 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie, 

3) matematyki, 

4) przedmiotów przyrodniczych, 

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,  

-  mnoży się przez 0,2. 

 

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na    

świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu: 

celującym  –  przyznaje się 18 punktów; 

bardzo dobry  –  przyznaje się po 17 punktów; 

dobrym  –  przyznaje się po 14 punktów; 

dostatecznym  –  przyznaje się 8 punktów; 

dopuszczającym  –  przyznaje się 2 punkty. 

 

 



3. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów. 

4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będącym konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

7 punktów, 

c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

5 punktów. 

5. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym 

lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 

punkty, 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 

punkty. 

6. Uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 

10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

5 punktów, 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

3 punkty. 

7. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z  przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się  5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się  7 punktów, 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty, 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym programem planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 2 punkty. 



8. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w 

punktach 4-7 artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora 

oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu: 

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich 

samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych o których mowa powyżej, na tym 

samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w 

tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za 

wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

 

9. Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione 

ma świadectwie ukończenia gimnazjum – 3 punkty. 

10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, 

historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego 

nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za 

uzyskanie z: 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się do 13 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się do 13 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty, 

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć 

edukacyjnych dzieli się przez 2. 

3) biologii, chemii, fizyki  i geografii oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się do 13 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty, 

-   oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć 

edukacyjnych dzieli się przez 4. 

 

4) języka obcego nowożytnego i oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się do 13 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 



e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, 

przelicza się na punkty, w sposób określony w punkcie 10, oceny wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych,  z których jest przeprowadzony 

dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu 

gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie. 

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się  na 

punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia 

gimnazjum, przy czym za uzyskane oceny wyrażone w stopniu: 

 

1) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

3) dobrym – przyznaje się do 13 punktów, 

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

 

  

§  5 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.2 pkt8 8 ustawy o systemie 

oświaty,  są przyjmowani w pierwszej kolejności. 

 

§  6 

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą 

punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 

 

§  7 

W przypadku równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami 

zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na 

stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu są wolne miejsca, na trzecim 

etapie bierze się pod uwagę kryteria: 

 - niepełnosprawność kandydata, 

- wielodzietność rodziny kandydata, 

 - niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

  - niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

   - niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

    - samotne wychowanie kandydata w rodzinie, 

     -objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

Wymienione kryteria mają jednakową wartość. 

Kandydat, który spełnia powyższe kryteria dołącza do wniosku: 



          - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności 

            lub stopniu niepełnosprawności, 

          - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu  

            oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, 

          - dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą. 

 

§  8 

         Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół 

Łączności zobowiązani są dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Niedostarczenie w/w 

zaświadczenia w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować skreśleniem 

kandydata z listy przyjętych kandydatów. Skierowanie na badania lekarskie wydaje 

szkoła. 

 

§  9 

       Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru kopię potwierdzoną przez 

dyrektora gimnazjum, które ukończył, kopię potwierdzoną notarialnie lub oryginał 

świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

egzaminu gimnazjalnego a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe 

również dokumenty, o których mowa w §  8. 

 

§  10 

        Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej     

szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału 

zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

§ 11 

       Nieprzekazanie oryginałów dokumentów, o których mowa w §9 , §10 jest 

jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy uczniów. 

§ 12 

W przypadku wolnych miejsc szkoła prowadzi rekrutację uzupełniającą. 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem 

sporządzenia uzasadnienia odmowy przyjęcia. Uzasadnienie sporządza się w terminie 

5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera 

przyczyny odmowy przyjęcia w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do 

przyjęcia, oraz liczbę punktów,  którą uzyskał kandydat. Odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej wnosi rodzic w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy 

skarga do sądu administracyjnego. 

§ 13 

            Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu 

publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły na podstawie świadectwa 



uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na 

podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni uczniowie nie biorą udziału w 

rekrutacji elektronicznej. 

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 

ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI W GLIWICACH 

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

Lp. Czynności Terminy 

postępowania 

rekrutacyjnego 

Terminy 

postępowania 

uzupełniającego 

1. Składanie wniosków o przyjęcie do 

szkoły ogólnodostępnej 

ponadgimnazjalnej oraz trzyletniej 

branżowej szkoły I stopnia wraz z 

dokumentami określonymi w ustawie o 

systemie oświaty, potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

 

 

od 18 maja 2018 r.  do 

18 czerwca 2018 r. 

 

 

od 13 lipca 2018 r. do 

17 lipca 2018 r. 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadgimnazjalnej, trzyletniej 

branżowej szkoły I stopnia o świadectwo 

ukończenia gimnazjum oraz 

zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego. 

 

od 22 czerwca 2018 r. 

do 26 czerwca 2018 r. 

 

---------------------- 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej, trzyletniej branżowej 

szkoły I stopnia  dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym (w tym ewentualnie 

pozyskanie przez  przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej dokumentów 

potwierdzających okoliczności zawarte w 

oświadczeniach o których mowa  w 

art.20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty). 

art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty i art. 149 

ust. 4 art. 155 ust. 4 art. 165 ust. 3 ustawy 

przepisy wprowadzające ustawę Prawo 

oświatowe - 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może 

żądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniach, o 

których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym 

przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do 

 

 

 

do 5 lipca 2018 r. 

 

 

 

do 9 sierpnia 2018 r. 



wójta, (burmistrza, prezydenta miasta) 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. 

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te 

okoliczność w terminie 14 dni. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych 

 

 

 

 

 

 

 

6 lipca 2018 r. 

10 sierpnia 2018 r. 

art. 20zc ust. 6-9 ustawy 

6. W terminie 7 dni od 

dnia podania do publicznej 

wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych, 

rodzic kandydata lub 

kandydat pełnoletni może 

wystąpić do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem 

o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata do 

szkoły publicznej. 

7. Uzasadnienie sporządza 

się w terminie 5 dni od 

dnia wystąpienia przez 

rodzica kandydata lub 

kandydata pełnoletniego z 

wnioskiem, o którym 

mowa w ust. 6. 

Uzasadnienie zawiera 

przyczyny odmowy 

przyjęcia, oraz liczbę 

punktów którą kandydat 

uzyskał w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

8. Rodzic kandydata lub 

kandydat pełnoletni może 

wnieść do dyrektora szkoły 

publicznej odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, w terminie 7 

dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia. 

9. Dyrektor szkoły 

publicznej rozpatruje 

odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, o którym 

mowa w ust. 8 w terminie 

8 dni od dnia otrzymania 

odwołania. Na 

rozstrzygnięcie dyrektora 

szkoły publicznej  służy 

skarga do sądu 

administracyjnego. 

5. Wydanie przez szkołę prowadzącą 

kształcenie zawodowe skierowania na 

badania lekarskie kandydatów z listy 

kandydatów zakwalifikowanych który 

dokonał wyboru kształcenia w danym 

 

 

od 6 lipca 2018 r. 

 

 

do 10 sierpnia 2018 r.  



zawodzie w jednej szkole, w przypadku 

złożenia przez kandydata oświadczenia o 

wyborze tej szkoły. 

6. Potwierdzenie przez rodzica 

kandydata/kandydata pełnoletniego woli 

uczęszczania do wybranej szkoły – 

przedłożenie świadectwa ukończenia 

gimnazjum i zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego a w przypadku 

szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe, także zaświadczenia o braku 

przeciwwskazań do podjęcia praktycznej 

nauki zawodu. 

 

 

od 6 lipca 2018 r. do 

12 lipca 2018 r. 

 

 

do 13 sierpnia 2018 r. 

7. Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

do szkoły. 

13 lipca 2018 r. 14 sierpnia 2018 r. 

8. Składanie wniosków o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia, 

przygotowanie i wydanie uzasadnień 

odmowy przyjęcia, składanie do 

dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie 

przez dyrektora odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

Terminy określone    

w ustawie o systemie 

oświaty i ustawie 

Prawo oświatowe. 

 

 

9. 

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły 

kuratora oświaty o liczbie wolnych 

miejsc w szkole. 

Niezwłocznie po 

podaniu do publicznej 

wiadomości listy 

kandydatów 

przyjętych i 

nieprzyjętych w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

najpóźniej do 16 lipca 

2018 r.* 

Niezwłocznie po 

podaniu do publicznej 

wiadomości listy 

kandydatów 

przyjętych i 

nieprzyjętych            

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

najpóźniej do 20 

sierpnia 2018 r.* 

*Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie 

wolnych miejsc w szkole dotyczy szkół prowadzących rekrutację uczniów poza systemem 

rekrutacji elektronicznej. 

 

 

 


