Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 na semestr
pierwszy Szkoły Policealnej Nr 2 im. Noblistów Polskich i kursy
kwalifikacyjne:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu Termin w postępowaniu
uzupełniającym
rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
policealnej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 20a, art.
20g i art. 20k UoSO*)

6 maja (poniedziałek) –
14 czerwca (piątek)
2019 r.

17 lipca (środa) –
6 sierpnia (wtorek)
2019 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły oraz
dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w
tym dokonanie czynności, o których mowa w
art. 20t ust. 7 UoSO*)

do 1 lipca (poniedziałek)
2019 r.

do 20 sierpnia (wtorek)
2019 r.

do 2 lipca (wtorek)
2019 r.

do 21 sierpnia (środa)
2019 r.

do 4 lipca (czwartek)
2019 r.

do 23 sierpnia (piątek)
2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata - albo
kandydata pełnoletniego - woli przyjęcia w
postaci przedłożenia oryginału świadectwa
potwierdzającego posiadanie wykształcenia
średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z
wnioskiem o przyjęcie do szkoły,

do 10 lipca (środa)
2019 r.

do 28 sierpnia (środa)
2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do
szkoły (art. 20zc ust.3 UoSO*) z
uwzględnieniem art. 20 zc ust. 6-9 UoSO*

11 lipca (czwartek)
2019 r.

29 sierpnia (środa)
2019 r.

3

4

4

5

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie
zawodowe skierowania na badanie lekarskie
kandydatowi z listy kandydatów
zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez
kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły (art.
20f ust. 1 pkt 2 UoSO*)

6

do 30 sierpnia (piątek)
Poinformowanie przez dyrektora szkoły
do 12 lipca (piątek)
2019 r.
2019 r.
policealnej kuratora oświaty o liczbie wolnych
- do godz. 12.00 - do godz. 12.00 miejsc w szkole
* Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm., Dz. U. z
2016 r. poz. 1985, poz. 1954, poz. 1010, poz. 2169) – w brzmieniu obowiązującym przed 26
stycznia 2017 r.
Odwołanie od wyników rekrutacji można składać do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od
dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.

