Zarządzenie Nr - - /2019
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
z dnia
stycznia 2019 roku

!/.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020
dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do klas I publicznych
dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych
czteroletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia
§I
Na podstawie art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5 i art. 165 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 20wa
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz.
1943 z późn. zm.), ustala się terminy przeprowadzania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów dla absolwentów
gimnazjum do klas I publicznych: dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących,
dotychczasowych czte roletnich technik ów, trzyletnich branżowych szkół I stopnia, które zawiera
załącznik m 1.
§2
Na podstawie art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawęPrawo
oświatowe, mając na uwadze treść art. 20wa ust. 9 w związku z aii. 20wa ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustala się terminy przeprowadzania czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania
dokumentów dla absolwentów gimnazjów do klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów
ogólnokształcących dla dorosłych, które zawiera załącznik nr 2.
§3
l.

W związku z § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca

2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowaniarekrutacyjnegooraz postępowania uzupełniającego
na lata szkolne 20l 7/2018- 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego
technikum i branżowej szkoły 1 stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego
gimnazjum (Dz. U. 2017 poz. 586), mając na uwadze obowiązek zorgan izowania punktu
informacyjnego o wolnych miejscac h w szkołach, o których mowa w § 11 pkt 1 rozporządzenia,
niniejszym ustala się wzór informacji o liczbie wolnych miejsc do wskazai1yhc szkół na terenie
województwa dolnośląskiego.

2.

Dyrektorzy trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej

szkoły I stopnia, którzy dysponują wolnymi miejscami, składają Dolnośląskiemu Kurato rowi
Oświaty informację o wolnych miejscach w oddziałach szkoły w terminie określonym w załączniku
nr 1.
3.

Złożenie informacji, o której mowa w pkt 2, następuje on - line poprzez wypełnienie

formularza na platformie: edu.kuratorium.wroclaw.pl
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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