Załącznik nr 4 do ZARZĄDZENIA NR 110.1.6.2018 WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 stycznia 2018 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A
TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DLA
DOROSŁYCH I NA SEMESTR PIERWSZY KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH LICEÓW
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

1

Rodzaj czynności

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i
dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie
czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy1
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje
rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia
odpowiednio:
1) w przypadku ubiegania się o przejęcie do
szkoły podstawowej dla dorosłych: oryginału
świadectwa ukończenia sześcioletniej szkoły
podstawowej albo oryginału świadectwa
szkolnego promocyjnego do klasy siódmej lub
ósmej ośmioletniej szkoły podstawowej,
2) w przypadku ubiegania się o przejęcie do
liceum ogólnokształcącego dla dorosłych:
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
lub ośmioletniej szkoły podstawowej
- o ile nie zostały złożone wraz z wnioskiem o
przyjęcie do szkoły dla dorosłych
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje
rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

od 4 czerwca2018 r.
do 22 czerwca 2018 r.
do godz. 15.00
(od 12 listopada 2018 r.
do 26 listopada 2018 r.
do godz. 15.00)

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
uzupełniającym
(w tym dla szkół, w
których zajęcia
dydaktycznowychowawcze
rozpoczynają się w
pierwszym powszednim
dniu lutego)
od 1 sierpnia 2018 r.
do 3 sierpnia 2018 r.
do godz. 15.00
(od 2 stycznia 2019 r.
do 4 stycznia 2019 r.
do godz. 15.00)

do 26 czerwca 2018 r.
(do 27 listopada 2018 r.)

do 9 sierpnia 2018 r.
(do 9 stycznia 2019 r.)

11 lipca 2018 r.
godz. 10.00
(12 grudnia 2018 r.
godz. 10.00)

24 sierpnia 2018 r.
godz. 10.00
(24 stycznia 2019 r.
godz. 10.00)

do 19 lipca 2018 r.
do godz. 12.00
(do 20 grudnia 2018 r.
do godz. 12.00)

do 30 sierpnia 2018 r.
do godz. 12.00
(do 30 stycznia 2019 r.
do godz. 12.00)

20 lipca 2018 r.
godz. 13.00
(21 grudnia 2018 r.
godz. 15.00)

31 sierpnia 2018 r.
godz. 13.00
(31 stycznia 2019 r.
godz. 15.00)

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
(w tym dla szkół, w
których zajęcia
dydaktycznowychowawcze
rozpoczynają się w
pierwszym powszednim
dniu lutego)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)
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