HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/19
Na podstawie Zarządzenia nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 16 marca 2018 r. w
sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia,
szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 został ustalony następujący
harmonogram rekrutacji:

REKRUTACJA ZASADNICZA
od 10 maja od godz. 10.00
do 18 maja do godz. 15.00

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 czerwca od godz. 10.00
do 19 czerwca do godz. 16.00

możliwość dokonania zmiany wyboru szkół i oddziałów klas

od 22 czerwca od godz. 12.00
do 27 czerwca do godz. 16.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo
ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem
przez gimnazjum, które ukończył kandydat)

6 lipca o godz.12.00

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych

od 6 lipca od godz. 12.00
do 12 lipca do godz. 10.00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu gimnazjalnego

12 lipca do godz. 16.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych do XIX LO

12 lipca do godz. 16.00

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie
wolnych miejsc w szkole

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
od 13 lipca od godz. 8.00
do 16 sierpnia do godz. 16.00

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

29 sierpnia do godz. 12.00

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych

od 29 sierpnia od godz. 12.00
do 30 sierpnia do godz. 16.00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu gimnazjalnego

31 sierpnia o godz. 12.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych do XIX LO

31 sierpnia do godz. 12.00

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie
wolnych miejsc w szkole

