
 
 
 
 
 
 
 

TERMINY REKRUTACJI    
 

W  ZESPOLE SZKÓŁ W  LIDZBARKU   NA ROK SZKOLNY 2017/2018  
 

TERMIN 
CZYNNOŚĆ  ABSOLWENTA  GIMNAZJUM 

CZYNNOŚĆ  SZKOLNEJ  KOMISJI  REKRUTACYJNEJ 

od 4 maja 2017r. 
do 9 czerwca 2017r. 
 

składanie podań  (zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na naukę 
zawodu w oddziałach  wielozawodowych szkoły branżowej I stopnia od 
pracodawców, inne dokumenty, opinie, orzeczenia) 
 

od 23 czerwca 2017r. 
do  27 czerwca 2017r. 
(wtorek) 

kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych składają świadectwa ukończenia 
gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu 
gimnazjalnego. 

 

do 29 czerwca  2017r. 
(czwartek) 
 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną podań i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

30 czerwca 2017r.  
(piątek) 
 
 

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych typów szkół oraz 
kandydatów niezakwalifikowanych. 

do 4 lipca 2017r. 
(wtorek) 

wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy 
kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym 
zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata 
oświadczenia o wyborze tej szkoły (potwierdzenie woli podjęcia nauki). 
 

do 10 lipca 2017r. 
(poniedziałek) 
 
 
 

potwierdzenie przez rodzica lub  kandydata  woli podjęcia nauki oraz 
przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału 
zaświadczenia  
o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego 
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
podjęcia kształcenia zawodowego. 

 

do 11 lipca 2017r. 
(wtorek) 
  
 

podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do poszczególnych 
typów szkół lub informacji o liczbie wolnych miejsc. 

 

do 12 lipca 2017r.  
(środa) 
 
do godziny 12.00 
 

poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora 
oświaty  
o liczbie wolnych miejsc w szkole. 

 
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

1) Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły 

przeprowadza postępowanie uzupełniające do oddziałów, w których nie wypełniono ustalonych planem naboru limitu miejsc. 

2)  Wolne miejsca zostaną ogłoszone w terminie do 12 lipca 2017r.  

3)  Składanie wniosków i oryginałów dokumentów do szkół które prowadza nabór uzupełniający przez kandydatów nie 

przyjętych do żadnej ze szkół w terminie od 17 lipca do 7 sierpnia 2017 roku. 

4)  Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły do 31 sierpnia 2017 roku. 

 

 

Lidzbark, 25 kwietnia 2017r. 


