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Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku 

 
 

 
 

  
 

 
TERMINY REKRUTACJI  

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W LIDZBARKU  

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

 

 

Termin Czynność absolwenta gimnazjum/  

czynność Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej 

 
od 7 maja 2018 r. 
do 12 czerwca 2018 r. 

 składanie podań (zaświadczenie potwierdzające przyjęcie 

na naukę zawodu w oddziałach wielozawodowych szkoły 

branżowej I stopnia od pracodawców, inne dokumenty, 

opinie, orzeczenia)  

 

do 22 czerwca 2018 r. 
do 26 czerwca 2018 r. 

 kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych  składają kopie 

świadectwa ukończenia gimnazjum lub oryginał i kopie 

zaświadczenia lub oryginał o szczegółowych wynikach 

egzaminu gimnazjalnego (kopie  potwierdzone przez 

dyrektora gimnazjum). 

 

do  29 czerwca 2018 r.  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną podań  

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym. 
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*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 2018 r. (do godz. 12.00). 

3) Składanie wniosków i oryginałów dokumentów do szkół, które prowadzą nabór 

uzupełniający przez kandydatów nie przyjętych do żadnej ze szkół – w  terminie od 16 lipca 

do 7 sierpnia 2018 r. 

4) Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – do 31 sierpnia 2018 r. 

do godz. 12.00 

Lidzbark, dnia 20 lutego 2018 r. 

 

do 2 lipca 2018 r. 
 

 kandydaci umieszczeni na liście przyjętych zobowiązani 

są potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole i złożyć 

oryginały świadectw ukończenia gimnazjum  

i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

 

do 4 lipca 2018 r.  wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 

skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy 

kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru 

kształcenia  w danym zawodzie 

 

do 10 lipca 2018 r.  
do godz. 14.00 

 potwierdzenie przez rodzica kandydata  albo kandydata 

pełnoletniego – woli przyjęcia w postaci: 

1. przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 

gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego  

2. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

 

11 lipca 2018 r.  
 
 
 
 
do 12 lipca 2018 r.  
do godz. 12.00 

 podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

do szkoły 

 

 poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty  

o liczbie wolnych miejsc w szkole 


