
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

DLA  ABSOLWENTÓW 

GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Rodzaj czynności  Terminy w 

postępowaniu  

rekrutacyjnym 

Terminy w 

postępowaniu 

uzupełniającym  
 

Złożenie wniosku o przyjęcie do CKZiU  wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ( wniosek, 

2x fotografie, kopia opinii lub orzeczenia poradni  

psychologiczno – pedagogicznej, oświadczenie 

pracodawcy dot. Branżowej Szkoły I Stopnia oraz 

pozostałe kopie dokumentów wymienione we 

wniosku pkt. 5) – podczas składania wniosków 

kandydat otrzyma informację o terminie badań 

lekarskich medycyny pracy dotyczące 

przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu (dotyczy technikum i 

branżowej szkoły I stopnia) 

 

 

 

 

 

 

od 13 maja 2019 r. 

do 31 maja 2019 r.  

do godziny 15.00 

 

 

 

 

 

od 26 lipca 2019 r.  

do 30 lipca 2019r 

do godziny 15.00 

 

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły 

i/lub zmiany kolejności wybranych szkół  

 

 

od 14 czerwca 2019 r. 

do 19 czerwca 2019 r. 

do godziny 15.00 

 

 

 

nie dotyczy 

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do CKZiU o 

świadectwo ukończenia szkoły oraz 

zaświadczenie o wynikach egzaminu 

zewnętrznego. 

 

 

od 21 czerwca 2019r. 

do 25 czerwca 2019r. 

do godziny 15.00 

 

 

nie dotyczy 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do CKZiU i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postepowaniu rekrutacyjnym.  

 

 

 

do 28 czerwca 2019 r. 

do 15 lipca 2019 r. 

 

 

do 5 sierpnia 2019 r.  

do 20 sierpnia 2019  

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych (listy zostaną wywieszone 

w gablocie szkolnej przy sekretariacie)  

 

16 lipca 2019 r. 

godzina 10.00 

 

21 sierpnia 2019r. 



Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one 

złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do 

CKZiU, a w przypadku szkół  prowadzącej 

kształcenie zawodowe,  także: 
-  zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie 

o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu w przypadku gdy 

kandydat nie zgłosił się na termin badań 

wyznaczony przez CKZiU 

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do kierowania pojazdami dotyczy 

kandydatów ubiegających się o przyjęcie do 

technikum pojazdów samochodowych oraz do 

branżowej szkoły I stopnia w zawodach 

mechanik pojazdów samochodowych oraz 

elektromechanik pojazdów samochodowych, 

dla których podstawa programowa kształcenia 

przewiduje przygotowanie do uzyskania 

umiejętności kierowania pojazdem silnikowym  

 

 

 

 

 

od 16 lipca 2019r 

do 24 lipca 2019r 

do godziny 13.00 

 

 

 

 

od 21 sierpnia 2019r 

do 23 sierpnia 2019r 

do godziny 13.00 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i 

kandydatów nieprzyjętych  

 

 

25 lipca 2019r 

godzina 13.00 

 

30 sierpnia 2019r 

do godziny 15.00 

 

 


