Załącznik nr I do Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Ni,

..°.f 2019 r.

.z dnia .

Terminy postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania
dokumentów dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do klas I
publicznych: dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących,
dotychczasowych czteroletnich techników,
trzyletnich branżowych szkół I stopnia

Lp.

Terminy
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

I.

Złożenie wnios ku o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentam i potwie rdzający mi spełnianie przez
kandydata warunk ów lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowa niu rekrutacyj nym.

2.

Złożenie przez ka ndydatów de kla racj i przystąpie nia,
w postępow aniu re kruta cyjnym o przyjęcie do:
a) szkoły sportowej, szkoły mistrzostwa
sportowego , oddziału sportowego w szkole
ogó lnodostę pnej, do prób sprawności
fizycznej,
b) szkoły dwujęzycz nej, oddz iał u
dwuję zycznego w sz ko le ogó lnodostępnej,
do s prawdzianu kompetencji językowych,
c) oddział u międzynarodowego w publicznej
szko le, do s prawdzia nu komp etencji
jęz yko wych,
d) oddz iału w publicz nej sz kol e, w któ rej
realizowany program wymaga od
kand ydatów indyw idua lnych predyspozycji,
do sprawdz ianu uzdolnie ń kie runkowych
(szkoła posiada zgodę min is t ra właściwego
do spraw ośw ia ty i wyc howa nia na jego
przeprowad zenie ).
Przeprowadzenie pró b sprawnośc i fizycznej.
Przep rowadzenie s prawdz ia nu kompete ncj i
ję zykowych, w tym w szko le ogó lnodos tę pnej
z oddz iałem między narodowym.
Przeprowadzenie sprawdz ia nu uzdolnień
kie runk owyc h.
Poda nie do publi cz nej wiadomośc i przez komisję
rekrutacyjną listy kand ydatów, którzy uzyska l i
pozytywne wyniki prób sprawnośc i fizyczne j.

3.
4.

5.
6.

Terminy
w postępowaniu
uzupełniającym

(w tym dla szkól branżowych
I stopnia, w których zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze
rozpoczynają się w dniu
3 lutego 2020 r.)

(w tym dla szkól
branżowych I st opnia
w których zajęcia
dydaktyczno -wychowawcze
rozpoczynają się w dniu
3 lute o 2020 r.)

od 13 maja do 25 cze1w ca
2019 r.
(od 28 października
do 13 listopada 2019 r.)

o d 26 do 30 li pca
2019 r.
(od 12 do 13 grudnia
2019 r.)

od 6 do 14 maja 2019 r.

od 16 do 26 lipca 2019

od 23 do 24 maja 2019 r.

1 s ie rpnia 2019 r.

23 maja 2019 r.

31 lipca 2019 r.

o d 27 do 31 maja 2019 r.

od 31 lipca do 2 sie rpnia
2019 r.

5 c zerwca 201 9 r .

5 s i e r pnia 2019 r.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Podanie do publicznej wiado mości przez komisję
rekrutacyj ną listy kandydatów, którzy uzys kali
pozytywne wyniki sp rawdzianu kompetencji
językowych, w tym w szkole ogólnodostępnej
z oddziałem międ zyna rodowym.
Podanie do publicznej wiadomości p rzez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyska li
pozytywne wyniki s prawdz ia nu uzdoln ie ń
kierunkowych.
Uzupełnieni e wn iosku o przyjęcie do szkoły
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
o zaśw iad czen ie o wynikach egza minu
gimn az ja lnego.
Weryfikacja przez kom isję re krutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły i dokum entów
potw ie rdzających spełnianie pr zez kandydata
warunkó w poświadczonych w oświadczen ia c h,
w tym dokonanie przez przewodnic zącego komisj i
rekrutacyjnej czynnośc i związa n yc h z us tale niem
tych okolicz nośc i.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły i dokume ntów
potwierdzających spełnianie pr zez kand yda ta
warunków lub kryteriów branyc h pod uwagę
w postępowa niu rek rutacyj nym, w tym ustalon yc h
przez wójta (burmistrza lub prezydent a m ia s ta)
o kolicznośc i wskaza nych w ośw i adczen iac h.
Podanie do public z ne j wiado mości przez komi sję
rekrutacyjną lis ty kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów nieza kwa lifikowanych do szkoły.
Wydanie przez szkołę prowad zącą kształcen ie
zawodowe skierowan ia na badanie le karsk ie
ka ndydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanyc h,
któ ry dokonał wyboru kształcen ia w danym
zawodz ie w jednej szko le, w przypadku złoże nia
przez kand i'data oś wia dcze ni a, o wyborze te j sz koły.
Potwierd zenie pr zez rodzica kandydata albo
kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w pos taci
przedłoże nia o ryg inahi św iad ectwa uko11.eze nia
gimnazj um i oryg inahi zaśw iadcze nia o wynikach
eg zam inu gimnazjalnego , o ile nie zostały one
złożone w uzupe łn ie niu wniosku o przyjęcie do
sz koły, a w przypadku szkoły prowadzącej
ksz tałceni e zawodowe - także zaświad cze nia
lekarsk iego zawie rającego orzecze nie o braku
przec iwwskaza11 z dro wo tnych do podjęcia
praktycznej nauk i zawodu.
Podanie do publicz nej wiadomości przez komisję
rekrutacyjn ą listy kandydatów przyjętych
i kand ydatów nie przy jętyc h.
Poin formowanie przez dyrektora szkoły kuratora
ośw ia ty o licz bie wolnyc h mie jsc w szkole.

5 czerwca 2019 r.

5 sierpn ia 2019 r.

od 3 do 5 czerwca 2019 r.

5 sierpn ia 20 I 9 r.

od 21 do 25 czen,vca
2019 r.

-------------- ------ ---

do 28 czerwca 2019 r.
(do 15 listopada 2019 r.)

do 5 sie rpnia 2019 r.
(do 20 grudnia 2019 r.)

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

20 sie rpnia 20 19 r.
(7 stycznia 2020 r.)

16 lip ca 20 19 r.
(3 grudnia 2019 r.)

21 sie rpnia 2019 r.
(8 stycznia 2020 r.)

do l 6 do l 8 lipca 2019 r.
(od 3 do 5 grudnia
2019 r.)

od 21do 23 sierpnia
2019 r.
(od 8 do 1O stycznia
2020 r.)

od 16 do 24 l ipca 20 19 r.
(od 3 do 1O grudnia
2019 r.)

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

25 lip ca 2019 r.
(] 1 grudnia 2019 r.)

30 sierpnia 20 19 r .
(16 stycznia 2020 r.)

do 26 lipca 20 19 r.
(12 rudnia 2019 r.)

30 s ie rpnia 2019 r.
(17 stycznia 2020 r.)

