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Regulamin rekrutacji do klas pierwszych 2018/2019
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Postanowienie ¦l±skiego Kuratora O¶wiaty w sprawie terminów przeprowadzania postêpowania rekrutacyjnego i
postêpowania uzupe³niaj±cego rok szkolny 2018/2019
Decyzja ¦l±skiego Kuratora O¶wiaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia
31 stycznia 2018 r.
Harmonogram czynno¶ci w postêpowaniu rekrutacyjnym i postêpowaniu uzupe³niaj±cym do klas pierwszych
publicznych szkó³ ponadgimnazja³nych
(z wyj±tkiem szkó³ policealnych oraz liceów ogólnokszta³c±cych dla doros³ych), klasy pierwszej trzyletniej bran¿owej
szko³y I stopnia, na rok szkolny 2018/2019

Lp.
Czynno¶ci
Terminy postêpowania rekrutacyjnego
Terminy postêpowania uzupe³niaj±cego

1.
Sk³adanie wniosków o przyjêcie do szko³y ogólnodostêpnej ponadgimnazjalnej oraz trzyletniej bran¿owej szko³y I
stopnia wraz z dokumentami okre¶lonymi w ustawie o systemie o¶wiaty, potwierdzaj±cymi spe³nianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagê w postêpowaniu rekrutacyjnym.
Od 18 maja 2018 r. - do 18 czerwca 2018 r.
Od 13 lipca 2018 r. do 17 lipca 2018 r.

2.
Sk³adanie wniosków o przyjêcie do szko³y ponadgimnazjalnej i trzyletniej bran¿owej szko³y I stopnia wraz z
dokumentami okre¶lonymi w ustawie o systemie o¶wiaty, dotycz±cymi: szko³y sportowej, szko³y ponadgimnazjalnej
mistrzostwa sportowego lub szko³y ponadgimnazjalnej z oddzia³ami sportowymi, oddzia³ami mistrzostwa sportowego
oraz szko³y ponadgimnazjalnej dwujêzycznej, z oddzia³ami dwujêzycznymi, oddzia³ami miêdzynarodowymi.
Od 18 maja 2018 r. do 4 czerwca 2018 r.
Od 13 lipca 2018 r. do 17 lipca 2018 r.

3.
Przeprowadzenie i og³oszenie wyników prób sprawno¶ci

fizycznej,

- których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3
- ust. 4 ustawy o systemie o¶wiaty.
Od 5 czerwca 2018 r. do 15 czerwca 2018 r.
Do 18 lipca 2018 r.

4.
Przeprowadzenie i og³oszenie wyników sprawdzianu kompetencji jêzykowych, o których mowa w art. 20j ust. 1
ustawy, w tym w szkole ponadgimnazj alnej ogólnodostêpnej z oddzia³em miêdzynarodowym zgodnie z art. 7b ust.
1 c ustawy o systemie o¶wiaty.
Od 5 czerwca 2018 r. do 15 czerwca 2018 r.
Do 18 lipca 2018 r.

5.
Uzupe³nienie wniosku o przyjêcie do szko³y ponadgimnazjalnej, trzyletniej bran¿owej szko³y I stopnia o
¶wiadectwo ukoñczenia gimnazj um oraz za¶wiadczenie o wynikach
Od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r.
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egzaminu gimnazjalnego.

6.
Weryfikacja przez komisjê rekrutacyjn± wniosków o przyjêcie do szko³y ponadgimnazjalnej, trzyletniej
bran¿owej szko³y I stopnia, dokumentów potwierdzaj±cych spe³nianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagê w postêpowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualnie pozyskanie przez przewodnicz±cego komisji
rekrutacyjnej dokumentów potwierdzaj±cych okoliczno¶ci zawarte w o¶wiadczeniach, o których mowa w art. 20t ust. 7
ustawy o systemie o¶wiaty).
art. 20t ust. 7 ustawy o systemie o¶wiaty i art. 149 ust. 4, art. 155 list. 4, art. 165 ust. 3 ustawy Przepisy
wprowadzaj±ce ustawê Prawo o¶wiatowe - Przewodnicz±cy komisji rekrutacyjnej mo¿e ¿±daæ dokumentów
potwierdzaj±cych okoliczno¶ci zawarte w o¶wiadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez
przewodnicz±cego, lub mo¿e zwróciæ siê do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w³a¶ciwego ze wzglêdu na miejsce
zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczno¶ci. Wóit (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te
okoliczno¶ci w terminie 14 dni.
Do 5 lipca 2018 r.
Do 9 sierpnia 2018 r.

7.
Podanie do publicznej wiadomo¶ci przez komisjê
niezakwalifikowanych.
6 lipca 2018 r.
10 sierpnia 2018 r.
'Art. 20 zc ust. 6-9 ustawy

rekrutacyjn± listy kandydatów zakwalifikowanych i

- W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomo¶ci listy kandydatów przyjêtych i kandydatów
nieprzyjêtych, rodzic kandydata lub kandydat pe³noletni mo¿e wyst±piæ do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o
sporz±dzenie uzasadnienia odmowy przyjêcia kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej innej
formy wychowania przedszkolnego, publicznej szko³y, publicznej placówki, na zajêcia ir publicznej placówce
o¶wiatowo- wychowawczej, na kwalifikacyjny kurs zaM&rsquo;odowy lub na kszta³cenie ustawiczne w formach
pozaszkolnych.
- Uzasadnienie sporz±dza siê w terminie 5 dni od dnia wyst±pienia przez rodzica kandydata lub kandydata
pe³noletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust.
6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjêcia, w tym najni¿sz± liczbê punktów,
przyjêcia, oraz liczbê punktów, któr± kandydat uzyska³ w postêpowaniu rekrutacyjnym.

- Rodzic

kandydata lub kandydat pe³noletni mo¿e wnie¶æ do dyrektora publicznego

która uprawnia³a do

przedszkola,

publicznej szko³y lub publicznej placówki odwo³anie od rozstrzygniêcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania uzasadnienia.
9. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szko³y lub publicznej placówki rozpatruje odwo³anie od
rozstrzygniêcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa ii' ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwo³ania. Na
rozstrzygniêcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szko³y lub publicznej placówki s³u¿y skarga do
s±du administracyjnego.
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8.
Wydanie przez szko³ê prowadz±c± kszta³cenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy
kandydatów, zakwalifikowanych, który dokona³ wyboru kszta³cenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku
z³o¿enia przez kandydata o¶wiadczenia o wyborze tej szko³y.
Od 6 lipca 2018 r.
Od 10 sierpnia 2018 r.

9.
Potwierdzanie przez rodzica kandydata/kandydata pe³noletniego woli uczêszczania do wybranej szko³y przed³o¿enie ¶wiadectwa ukoñczenia gimnazjum i za¶wiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w
przypadku szko³y prowadz±cej kszta³cenie zawodowe, tak¿e za¶wiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazañ do
podjêcia praktycznej nauki zawodu.
Od 6 lipca 2018 r. do 12 lipca 2018 r.
Do 13 sierpnia 2018 r.

10.
Podanie do publicznej wiadomo¶ci listy kandydatów
13 lipca 2018 r.
14 sierpnia 2018 r.

przyjêtych i nieprzyjêtych do szko³y.

11.
Sk³adanie wniosków o sporz±dzenie uzasadnienia odmowy przyjêcia, przygotowanie i wydanie uzasadnieñ
odmowy przyjêcia, sk³adanie do dyrektora odwo³añ od rozstrzygniêcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygniêcie
przez dyrektora odwo³ania od rozstrzygniêcia komisji rekrutacyjnej.
Terminy okre¶lone w ustawie o systemie o¶wiaty i ustawie Prawo o¶wiatowe.

12.
Poinformowanie przez dyrektora szko³y kuratora o¶wiaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
Niezw³ocznie po podaniu do publicznej wiadomo¶ci listy kandydatów przyjêtych i nieprzyjêtych w postêpowaniu
rekrutacyjnym najpó¼niej do 16 lipca
2018 r.*-----------------------Niezw³ocznie po podaniu do publicznej wiadomo¶ci listy kandydatów przyjêtych i nieprzyjêtych w postêpowaniu
rekrutacyjnym najpó¼niej
do 20 sierpnia 2018 r.*-----

* Poinformowanie przez dyrektora szko³y ponadgimnazjalnej kuratora o¶wiaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
dotyczy szkó³ prowadz±cych rekrutacjê uczniów poza systemem rekrutacji elektronicznej.
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