SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI
Zgodnie z Zarządzeniem nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017
roku rekrutację przeprowadza się według następującego harmonogramu:

o

8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 maja od godz. 10.00 do godz. 16.00 oraz 19
maja od godz. 10.00 do godz. 15.00 kandydaci składają w szkole pierwszego
wyboru wydrukowany z Systemu wniosek o przyjęcie do szkoły (wybierają nie
więcej niż osiem szkół);

o

31 maja o godz. 12.00 kandydaci do oddziałów sportowych w naszym Liceum
przystępują do prób sprawności fizycznej;

o

do 9 czerwca do godz. 15.00 zostaną ogłoszone wyniki prób sprawności
fizycznej;

o

16 i 19 czerwca, w godz. od 10.00 do godz. 16.00 kandydaci mogą zmienić
decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów. W tym celu należy z jednym z
rodziców/prawnych opiekunów udać się do szkoły pierwszego wyboru i
wycofać złożony wniosek, następnie po zalogowaniu do systemu wprowadzić
zmiany,

wydrukować

„nowy”

wniosek

i

złożyć

go

wraz

z

innymi

wymaganymi dokumentami w szkole pierwszego wyboru. W tym terminie
mogą składać wnioski również kandydaci, którzy nie dokonali tego w terminie
określonym z uzasadnionych przyczyn losowych;
o

21 czerwca o godz. 13.00 - dodatkowy termin na przeprowadzenie prób
sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy nie przystąpili do nich w
pierwszym terminie;

o

do 22 czerwca do godz. 15.00 zostaną ogłoszone wyniki prób sprawności
fizycznej, przeprowadzonych w dodatkowym terminie;

o

23 czerwca od godz. 12.00 do godz. 16.00 oraz w dniach 26, 27 i 28 czerwca
od godz. 8.00 do godz. 16.00 kandydaci składają do szkoły pierwszego
wyboru jedną kopię: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o
wynikach egzaminu gimnazjalnego (poświadczone za zgodność z oryginałem
przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. Na każdej stronie kopii
należy

umieścić

adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”,

datę,

pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora

1

szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby) oraz inne
wymagane dokumenty;
o

5

lipca

do

kandydatów
oddziałów

16.00 szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy

godz.

zakwalifikowanych
klasy

pierwszej

i niezakwalifikowanych

zawierające

do

przyjęcia do

imiona i nazwiska kandydatów

uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu
albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która
uprawnia do przyjęcia;
o

od 6 lipca od godz. 10.00 do godz. 16.00 oraz 7, 10, 11, 12, 13 od godz. 8.00
do godz. 16.00 oraz 14 lipca od godz. 8.00 do godz.12.00 kandydaci
potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani
poprzez

złożenie

oryginałów:

świadectwa

ukończenia

gimnazjum,

zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Uwaga!
W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie
kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.
o

14 lipca do godz. 16:00 komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów
przyjętych

i

nieprzyjętych

i nazwiska

kandydatów

do

szkoły.

Lista

zawiera

imiona

uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz

najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, a także informację o
liczbie wolnych miejsc.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami,

Dyrektor

szkoły

przeprowadza

postępowanie

uzupełniające.

W

rekrutacji

uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie.
Wniosek o przyjęcie kandydaci składają bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole
dysponującej

wolnymi

miejscami.

Formę

wniosku

określa

dana

szkoła.

Rekrutację

uzupełniającą przeprowadza się według następującego harmonogramu:

o

10, 11 i 14 sierpnia od godz. 10.00 do godz. 16.00, w ramach rekrutacji
uzupełniającej, kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
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o

od 16 sierpnia do 23 sierpnia kandydaci do oddziałów sportowych
przystępują do prób sprawności fizycznej (dotyczy kandydatów, którzy nie
przystąpili w pierwszym terminie);

o

do 24 sierpnia do godz. 12.00 zostaną ogłoszone wyniki sprawdzianu prób
sprawności fizycznej przeprowadzonych w rekrutacji uzupełniającej;

o

do 28 sierpnia do godz. 12.00 szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy
kandydatów

zakwalifikowanych

i

niezakwalifikowanych

do

przyjęcia

w

rekrutacji uzupełniającej;
o

od 29 sierpnia do 30 sierpnia w godz. 8.00 – 16.00 kandydaci umieszczeni na
listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w ramach rekrutacji
uzupełniającej potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez
złożenie

oryginału

świadectwa

i

oryginału

zaświadczenia

o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
o

do 31 sierpnia do godz. 16.00 komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych.

3

