Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Skorczycach
z dnia 29 lutego 2016 r.

Regulamin rekrutacji uczniów
do Zespołu Szkół w Skorczycach
zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późn.
zm.)
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 02 listopada 2015r. w sprawie
sposobu

przeliczania

na

punkty poszczególnych

kryteriów

uwzględnianych

w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej,
szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r. poz. 1942).
3. Zarządzenie 20/2016 Burmistrza Urzędowa z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie
harmonogramu oraz szczegółowych terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form
wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, a także do szkół
podstawowych obowiązujący dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Urzędów na rok szkolny 2016/2017.
4. Uchwała Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Urzędowie a dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych
form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, a także dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej lub
gimnazjum, dla których Gmina Urzędów jest organem prowadzącym.
5. Zarządzenie Nr 9/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. Lubelskiego Kuratora Oświaty
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na terenie województwa
lubelskiego na rok szkolny 2016/2017.

Postanowienia ogólne

§1
1. Regulamin Rekrutacji do oddziału przedszkolnego, Szkoły Podstawowej im. Leona
Hempla i Gimnazjum w Skorczycach zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne
zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego,
kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej.
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2. Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się bezpośrednio w szkole.
3. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest na wolne miejsca.
4. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu
informacje o terminach rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach
przyjęcia

dziecka

do

szkoły.

Komunikat

jest

publikowany

na

stronie

www.zsskorczyce.pl oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.
5. Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
6. Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego.
W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor szkoły.
7. W wyjątkowych sytuacjach (kwestie zdrowotne, rodzinne, szkolne) Dyrektor
podejmuje decyzję o przyjęciu ucznia poza kryteriami wymienionymi w Uchwale
Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Urzędowie z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie
określenia kryteriów

branych pod uwagę

w drugim

etapie

postępowania

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych
form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, a także dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej lub
gimnazjum, dla których Gmina Urzędów jest organem prowadzącym.

Zasady rekrutacji

§2
Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Leona
Hempla w Skorczycach
1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są:
a)

dzieci urodzone w roku 2010, kontynuujące roczne przygotowanie przedszkolne,

b)

na wniosek rodziców dzieci urodzone w 2011r.,

c)

dzieci odroczone od obowiązku szkolnego,

d)

dzieci młodsze w miarę wolnych miejsc,

2. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego ustalone zostały następujące kryteria
wraz z odpowiadającą im liczbą punktów:
a)

spełnianie przez kandydata obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
oraz kandydata z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegających się
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o przyjęcie do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych – 30pkt
b)

kandydat 5-letni – 11 pkt

c)

kandydat 4-letni – 5 pkt

d)

pozostawania w zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata
lub wykonywania przez nich pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub
uczących się w trybie dziennym lub prowadzących gospodarstwo rolne lub
działalność gospodarczą – 2 pkt

Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Leona Hempla w Skorczycach
1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe
w obwodzie danej szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci.
2. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od 7 roku życia.
3. Dzieci 6-letnie mają prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły
podstawowej, o ile korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym
2015/2016.
4. Dzieci 6-letnie, które w roku szkolnym 2015/2016 nie korzystały z wychowania
przedszkolnego mogą rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, ale
tylko w przypadku uzyskania opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej
o gotowości do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkole podstawowej,
5. Dzieci urodzone w 2009 roku, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczały do klasy
pierwszej szkoły podstawowej, mogą na wniosek rodziców kontynuować w roku
szkolnym 2016/2017 naukę w klasie pierwszej szkoły, do której uczęszczają, na
podstawie pisemnego wniosku złożonego do Dyrektora szkoły.
6. Dziecko zgłaszają do szkoły rodzice /prawni opiekunowie poprzez wypełnienie
i złożenie w kancelarii szkoły „Kwestionariusza osobowego dziecka Szkoły
Podstawowej im. Leona Hempla w Skorczycach”.
7. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, mogą być przyjęte do
klasy pierwszej, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami wg następujących
kryteriów:
a)

kandydat

realizował

obowiązek

przedszkolny

w

przedszkolu/oddziale

przedszkolnym/innej formie wychowania przedszkolnego funkcjonującym
w placówce – 4 pkt
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b)

rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w danej placówce – 3 pkt

8. Informacja o ilości wolnych miejsc w klasie pierwszej udostępniona będzie
w sekretariacie, wywieszona na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej
szkoły.
9. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły,
mogą złożyć do sekretariatu szkoły „Kwestionariusz osobowy dziecka Szkoły
Podstawowej im. Leona Hempla w Skorczycach”.

Zasady rekrutacji do Gimnazjum w Skorczycach
Do klasy pierwszej Gimnazjum w Skorczycach przyjmuje się:
1. Absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum –
z urzędu.
2. Absolwentów

szkół

podstawowych

zamieszkałych

poza

obwodem

szkoły,

w przypadku gdy Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami wg następujących
kryteriów:
a)

rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w danej placówce – 3 pkt

b)

dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni, wykonują
pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub
działalność gospodarczą, uczą się w trybie dziennym – kryterium stosuje się
również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowujące dziecko – 2 pkt

3. Dokumentami niezbędnymi potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych
w ust. 2 jest oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

Szkolna komisja rekrutacyjna

§3
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną
wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
2. Dyrektor ustala termin posiedzenia Komisji.
3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:
a)

przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami określonymi
w Regulaminie,
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b)

ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły z podziałem na klasy,

c)

rozstrzyga

w

sprawach

nieuregulowanych

w

niniejszym

Regulaminie

i nierozstrzygniętych w szczegółowych przepisach,
d)

sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.

Dokumentacja wymagana na potrzeby rekrutacji

§4
1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie kwestionariusza
osobowego ucznia.
2. Kwestionariusz pobiera się bezpośrednio z sekretariatu szkoły lub jej strony
internetowej www.zsskorczyce.pl. Wypełniony dokument składa się we wskazanym
terminie do Dyrektora szkoły.
3. Do kwestionariusza osobowego należy dołączyć:
Oddział przedszkolny
a) odpis aktu urodzenia – do wglądu
b) posiadane dokumenty potwierdzające dostosowanie form i metod pracy (opinie
i orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), indywidualne wnioski
dotyczące ucznia i jego stanu zdrowia.
Szkoła Podstawowa im. Leona Hempla w Skorczycach
a) odpis aktu urodzenia – do wglądu
b) 1 podpisana fotografia
c) posiadane dokumenty potwierdzające dostosowanie form i metod pracy (opinie
i orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), indywidualne wnioski
dotyczące ucznia i jego stanu zdrowia.
Gimnazjum w Skorczycach
a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej - oryginał
b) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po klasie VI - oryginał
c) 1 podpisana fotografia
d) odpis aktu urodzenia – do wglądu
e) posiadane dokumenty potwierdzające dostosowanie form i metod pracy (opinie
i orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), indywidualne wnioski
dotyczące ucznia i jego stanu zdrowia.
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4. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/ prawnych
opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.
Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych dokumentów.
5. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji
Rekrutacyjnej jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast
odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania
z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.
6. Kandydaci składają dokumenty w sekretariacie Zespołu Szkół w terminach podanym
w załącznikach do Regulaminu.
Procedura odwoławcza

§5
1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic /opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej
z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do
szkoły.
2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem o uzasadnienie.
3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść
w formie pisemnej do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji
Rekrutacyjnej.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
6. Po ogłoszeniu wyników naboru, rodzice /prawni opiekunowie dzieci przyjętych do
Zespołu Szkół w Skorczycach, którzy z różnych względów zrezygnują z przyznanego
miejsca w klasie pierwszej, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym
Dyrektora szkoły.
7. Dane osobowe kandydatów zgromadzone podczas postępowania rekrutacyjnego
przechowywane są do końca okresu, w którym dziecko będzie uczniem Zespołu Szkół
w Skorczycach, natomiast dane kandydatów nieprzyjętych przechowywane są przez
okres jednego roku, za wyjątkiem sytuacji złożonej do sądu skargi na rozstrzygnięcie
Dyrektora szkoły, zakończonej prawomocnym wyrokiem.
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Postanowienia końcowe

§6
Szczegółowe harmonogramy postępowania rekrutacyjnego do poszczególnych szkół na rok
szkolny 2016/17 stanowią Załączniki Nr 1-5- do niniejszego Regulaminu.

§7
1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego
wprowadzeniu.
2. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia Dyrektora o jego wprowadzeniu.

Obwód Szkoły Podstawowej im. Leona Hempla w Skorczycach: Skorczyce, Popkowice,
Popkowice Księże, Leśniczówka, Zadworze.
Obwód Gimnazjum w Skorczycach: Skorczyce, Popkowice, Popkowice Księże,
Leśniczówka, Zadworze, Józefin, Leszczyna.
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Załącznik Nr 1
do Regulaminu rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół w Skorczycach
Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych
form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Urzędów na rok szkolny 2016/2017.

L.p.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym na rok
szkolny 2016/2017

Rodzaj czynności
Podanie do publicznej wiadomości przez organ
prowadzący przedszkole, oddział przedszkolny lub inną
formę wychowania przedszkolnego harmonogramu
czynności, o którym mowa w § 14 ust. 2
rozporządzenia.
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału
przedszkolnego lub innych form wychowania
przedszkolnego przy szkołach podstawowych wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub
inną formę wychowania przedszkolnego.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego
kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych oraz
kandydatów nieprzyjętych.
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do końca stycznia

od 22.02.2016
do 04.03.2016
od 01.03.2016
do 31.03.2016

do 06.04.2016

28.04.2016, do godz. 15.00

do 30.04.2016

04.05.2016, do godz. 15.00

Załącznik Nr 2
do Regulaminu rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół w Skorczycach
Harmonogram czynności
w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych
form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Urzędów na rok szkolny 2016/2017.

L.p.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym na rok
szkolny 2016/2017

Rodzaj czynności
Podanie do publicznej wiadomości przez organ
prowadzący przedszkole, oddział przedszkolny lub inną
formę wychowania przedszkolnego harmonogramu
czynności, o którym mowa w § 14 ust. 2
rozporządzenia.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału
przedszkolnego lub innych form wychowania
przedszkolnego przy szkołach podstawowych wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola oraz dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego
kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych oraz
kandydatów nieprzyjętych.

10

do końca stycznia

od 05.05.2016
do 11.07.2016

do 18.07.2016

19.07.2016, do godz. 15.00

do 22.07.2016

25.07.2016, do godz. 15.00

Załącznik Nr 3
do Regulaminu rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół w Skorczycach

Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych obowiązujący dla kandydatów
zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej dla których organem
prowadzącym jest Gmina Urzędów na rok szkolny 2016/2017.

L.p.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym na rok
szkolny 2016/2017

Rodzaj czynności
Podanie do publicznej wiadomości przez organ
prowadzący szkołę podstawową kryteriów branych pod
uwagę
w
postępowaniu
rekrutacyjnym
oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów, a także liczby punktów możliwych do
uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 20e
ust. 3 i 4 ustawy.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego
kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej
w postaci pisemnego oświadczenia.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.
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do końca stycznia

od 14.03.2016
do 08.04.2016

do 15.04.2016

29.04.2016, do godz. 15.00

od 02.05.2016
do 06.05.2016
10.05.2016, do godz. 15.00

Załącznik Nr 4
do Regulaminu rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół w Skorczycach
Harmonogram czynności
w postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych obowiązujący dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej dla których organem
prowadzącym jest Gmina Urzędów na rok szkolny 2016/2017.

L.p.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym na rok
szkolny 2016/2017

Rodzaj czynności
Podanie do publicznej wiadomości przez organ
prowadzący szkołę podstawową kryteriów branych pod
uwagę
w
postępowaniu
rekrutacyjnym
oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów, a także liczby punktów możliwych do
uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 20e
ust. 3 i 4 ustawy.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego
kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej
w postaci pisemnego oświadczenia.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.
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do końca stycznia

od 11.05.2016
do 13.05.2016

do 17.05.2016

18.05.2016, do godz. 15.00

od 20.05.2016
do 24.05.2016

25.05.2016, do godz. 15.00

Załącznik Nr 5
do Regulaminu rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół w Skorczycach
Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych
gimnazjów na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/2017.
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Czynności
Składanie wniosków o przyjęcie do
gimnazjum wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do gimnazjum o świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej
oraz zaświadczenie o wynikach
sprawdzianu.
Weryfikacja
przez
komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do gimnazjum i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie
przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności, o których
mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów
zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez kandydatów
woli podjęcia nauki w danej szkole
poprzez dostarczenie oryginału
świadectwa
ukończenia
szkoły
podstawowej
oraz
oryginału
zaświadczenia
o
wynikach
sprawdzianu, jeśli nie zostały
wcześniej złożone.
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów
przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

Terminy
postępowania
rekrutacyjnego

Terminy
postępowania
uzupełniającego

do 28 czerwca 2016 r.

do 25 lipca 2016 r.

od 24 czerwca 2016 r.
do 28 czerwca 2016 r.

nie dotyczy

do godz. 15.00

do 30 czerwca 2016 r.

do 15 lipca 2016 r.
do godz. 10.00
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do 29 lipca 2016 r.

do 17 sierpnia 2016 r.

do 19 lipca 2016 r.

do 19 sierpnia 2016 r.

do godz. 15.00

godz. 15.00

do 21 lipca 2016 r.

do 22 sierpnia 2016 r.

do godz. 10.00

godz. 10.00

