
 TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  
dla klas pierwszych na rok szkolny 2019-2020 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM, BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W POGORZELI, UL. KROBSKA 19, 63-860 POGORZELA 

 

L.p TERMIN W POSTĘPOWANIU 
REKRUTACYJNYM 

RODZAJ CZYNNOŚCI 

1 od 13.05.2019 do 31.05.2019  g. 15.00 Kandydat składa wniosek  
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej druk na 
stronie www.pogorzela.edu.pl lub w sekretariacie 
szkoły 

2 od 14.06.2019 do 19.06.2018   g.15.00 Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły lub 
zmiany kolejności 

3 OD 21.06.2019  do 25.06.2019 G. 15.00 Kandydat składa świadectwo ukończenia szkoły 
oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu 
zewnętrznego, 2 zdjęcia, kartę zdrowia 

4 28.06.2019 Komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji 
złożonych wniosków 

5 16.07.2019, godz. 10.00 Komisja rekrutacyjna podaje listy kandydatów 
zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych 

6 od 16.07.2019 do 18.07.2019 Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe wydaje 
skierowania na badania lekarskie  

7 od 16.07.2019 r. do 24 lipca 2019  
do  godz. 13.00 

Kandydat potwierdza wolę przyjęcia do szkoły 
i składa oryginał świadectwa ukończenia szkoły 
 i zaświadczenia o wynikach egzaminu 
zewnętrznego (o ile nie zostały złożone wcześniej) 
oraz zaświadczenie lekarskie zawierające 
orzeczenie o braku przeciwwskazań do 
wybranego zawodu (szkoły zawodowe) i umowę o 
pracę (dotyczy Branżowej Szkoły I stopnia). 

8 25.07.2019 g. 13.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych 

9 25.07.2019 do g.15.00 Poinformowanie WKO o liczbie wolnych miejsc 

10 od 26.07.2019 do 30.08.2019 r.,  
godz. 13.00 

Rekrutacja uzupełniająca o ile szkoła będzie 
dysponowała wolnymi miejscami 

11 30.08.2019, godz. 13.00 Poinformowanie o liczbie wolnych miejsc WKO 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły. 
2. Świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej lub szkoły podstawowej. 
3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego. 
4. 2 zdjęcia. 
5. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu i praktyki zawodowej (wyłącznie kandydaci do technikum 
i branżowej szkoły I stopnia). 

6. Karta zdrowia. 
7. Umowa o pracę – dotyczy Branżowej Szkoły I stopnia. 

http://www.pogorzela.edu.pl/

