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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dolnośląskiego Kurato ra Ośw iaty Nr... ... z dnia 2019 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowan ia uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów dla
absolwentów dotychczasowego gimnazjum do publicznych dotychczasowych
trzyletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych
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2.
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.) .

4.

5.

6.

Rodzaj czynności

Złożenie wniosku o p rzyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzającym i
spełnian ie p rzez kand ydata warunków
lub kryterió w branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wer yfikacja przez komisję rekrutac yjną
wnios ków o przyjęcie do szkoły
i dokumentów potwie rdzających
spełnia nie przez kandydata warunków
lub kryterió w branych pod uwagę
w postępowaniu rek rutac yjnym , w tym
ustalo nych przez wójta (burmi strza lub
prezydenta miasta).
Podanie do publicz nej wia domośc i
przez komisję rekrutac yjną listy
kandydatów zakwali fi kowanych
i ka ndydatów niez akwalifikowa nych.
Potwie rdzenie przez kandydata albo
rodzica kandydata ni e pełno le t nie go woli
przyjęcia w pos tac i przedłożenia
oryginału św iadectwa ukońc ze nia
gimn azj um , o ile nie zos tało złożone
wraz z wnio sk ie m o przy ję cie do szkoły.
Podanie do publicz nej wiadomośc i
p rzez komis j ę rekrutacyj ną lis ty
kandydatów przyjęt ych i kandydatów
nie przy ję tych.
Po info rmow anie przez dyrektora szkoły
kuratora ośw iat y o I ic zbie woln ych
mie jsc w szkole.

Terminy
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu
uzupełniającym

(w tym dla szkól, w których
zajęcia dydaktyczno wychowawcze rozpoczynają się
w dniu 3 lutef!O2020 r.)

(w tym dla szkól, w których
zajęcia dydaktycznowychowawcze rozpoczynają się
w dniu 3 lutego 2020 r.)

od 13 maja do 25 czerwca
20l 9 r.
(od 28 października
do 13 listopada 2019 r.)

od 26 do 30 lipc a 2019 r.
(od 12 do 13 grudnia 2019 r.)

15 lipca 20 19 r.
(30 listopada 2019 r.)

20 sierpnia 2019 r.
(7 stycznia 2020 r.)

16 lipca 2019 r.
(3 grudnia 2019 r.)

21 s ier pnia 2019 r.
(8 stycznia 2020 r.)

o d 16 do 24 lipca 2019 r.
(od 3 do JO grudnia 2019 r.)

od 21 do 29 sierpnia 2019 r.
(od 8 do 15 stycznia 2020 r.)

25 lipca 2019 r.
(11 grudnia2019 r.)

30 sie rpnia 2019 r.
(16 stycznia 2020 r.)

26 lipca 2019 r.
(12 grudnia2019 r.)

30 sierpnia 2019 r.
(30 stycznia 2020 r.)

