
Załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji 

Kalendarium postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego 

 

 

POSTĘPOWANIE DODATKOWE DO KLAS INNOWACYJNYCH  

W REKRUTACJI ZASADNICZEJ 

 

Zgłoszenie na test do klasy matematycznej i klasy architektonicznej objętych innowacją 

od 4 kwietnia do 27 kwietnia 2016 r (do godziny 15.00) 

 

 

Testy kwalifikacyjne: 

klasa matematyczna objęta innowacją - 5 maja 2016 r, godz. 13.30 

klasa architektoniczna objęta innowacją - 7 maja 2016 r, godz. 9.00 

 

Ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych do klas objętych innowacją 

matematycznej - 12 maja 2016 r. ok. godz. 14.00 

architektonicznej - 12 maja 2016  r ok. godz. 14.00 

 

Wgląd do testów kwalifikacyjnych w obecności członka Komisji Egzaminacyjnej 

13 maja 2016 r. godz. 12.00-13.30 - klasa matematyczna  

13 maja 2016 r. godz. 11.00-12.30 - klasa architektoniczna 

 

Termin składania odwołań od wyników testu 

15 maja 2016 r – klasa matematyczna 

15 maja 2016 r – klasa architektoniczna  

 

REKRUTACJA ZASADNICZA 

 

Elektroniczny wybór szkoły  

od 1 do 23 czerwca 2016 r 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz ze świadectwem ukończenia gimnazjum (kopia) oraz 

zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopia) oraz pozostałymi załącznikami (kopie) 

od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r (do godz. 15.00) 

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły 

6 lipca 2016 r 

 

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, składanie oryginałów dokumentów - termin sugerowany 

przez szkołę 

 9 lipca 2016 r. godzina 12.00 (sobota) 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez szkołę liczby potencjalnych wolnych miejsc (liczby 

kandydatów, którzy nie potwierdzili woli nauki do dnia 9 lipca 2016 r) 

11 lipca 2016 r. 

„Drzwi otwarte” 

19 marca 2016,  godz. 9.00 – 13.00 



 

Potwierdzenie woli przyjęcia - składanie oryginałów dokumentów - termin urzędowy (ustawowy) 

do 26 lipca 2016 r. (do godziny 15.00) 

 

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkoły – zakończenie rekrutacji zasadniczej 

27 lipca 2016 r. 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

BEZ NARZĘDZI ELEKTRONICZNYCH 

 

Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającej do szkoły (na wolne miejsca po pierwszej rekrutacji) 

 27 lipca 2016 r. 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz ze świadectwem ukończenia gimnazjum (kopia) oraz 

zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopia) oraz pozostałymi załącznikami (kopie) 

Złożenie zgłoszenia na test kwalifikacyjne do klas innowacyjnych (matematycznej i architektonicznej) 

w postępowaniu uzupełniającym  

do 1 sierpnia 2016 r. 

 

Termin testu w postępowaniu uzupełniającym  

Klasa matematyczna – 2 sierpnia 2016 r, godzina 9.00  

Klasa architektoniczna – 2 sierpnia 2016 r, godzina 11.00 

 

Ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych w postępowaniu uzupełniającym 

Do klasy matematycznej – 3 sierpnia 2016 r. ok. godz. 14.00 

Do klasy architektonicznej – 3 sierpnia 2016 r. ok. godz. 14.00 

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły 

23 sierpnia 2016 

 

Potwierdzenie woli przyjęcia - składanie oryginałów dokumentów 

26 sierpnia 2016 r. do godziny  15.00 

 

Ogłoszenie listy przyjętych – zakończenie rekrutacji uzupełniającej 

29 sierpnia 2016 r.  

 

 


