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Zńączńknr 3 do Regulaminu Rekrutacji
Kalendarium postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego

,,Dtzwi otwańe"
6 kwiętnia 2019, godz.9.00-13.00

POSTĘPOWANIE DODATKOWE DO KLASY MATEMATYCZNEJ W REKRUTACJI ZASADNICZEJ

Zg]oszenie na test do klasy matematycznej:

Od 6 maja 2079 do 14 mĄa 2019 (do godziny 15.00)

Testy kwalifikacyjne:
klasa matematyczna 29 mĄa20l9 godz.9.00

Ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych do klasy matematycznej:
3 czerwca 2019 godz. 10.00

Wgląd clo testów kwalifikacyjnych do klasy matematycznej w obecności członka Kornisji
Egzamrnacy.inej:

3 czerwca 2019 godz.12.00-13.30

Termin składania odwołań od wyników testu do klasy matematycznej:
4 czerwca 2019 do godziny 15.00

REKRUTACJA ZASADNICZA

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumęntami potwierdzającyml
spełnienie przezkandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 13 maja do ż5 częrwca2019.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadęctwo ukończęnia szkoły podstawowej (kopia) oraz
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopia) orazpozostałe zńącznitj (kopie)
od 21 do 25 częrwca 2019 (do godz. 15.00)

O gło szenie listy kandyd atow zalęłł alifi kowanych do szkoły
16lipca2019

Potwierdzenie woli przyjęcia - składanie oryginałów dokumentów do 24lipca 2019 (do godziny 15.00)

Ogłoszenie list uczniów przyjętychdo szkoły - zakohczenie rekrutacji zasadniczĄ
25lipca2019
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Regulamin Rekrutacji dla kandydatów po szkole podstawowej



REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA Z WYKORZYSTANIEM ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU
NABoRU

Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającej do szkoły (na wolne miejsca po pierwszej rekrutacji)
26lipca2019

Złożeńę wniosku o przyjęcie do szkoĘ wrazzę świadectwem ukończenia szkoły podstawowej (kopia)
oraz zaświadczenięm o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopia) orazpozoslałymi załącznikami (kopie)

do 30 lipca 2019

Ogłoszenie 1isty kandydatów zakwalifikowanych do szkoły
2l sierpnia2019

Potwierdzenie woli przyjęcia - składanie oryginałów dokumentów do 29 sierpnia2079 do godziny 15.00

Ogłoszenie listy przyjętych - zakończenie rekrutacji uzupełniającej do 30 sierpnia2019,

Regulamin Rekrutacji dla kandydatów po szkole podstawowej I6
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