HARMONOGRAM REKRUTACJI
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Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
Przyjmujemy dokumenty od kandydatów do wszystkich od 17.05.2021 r. do
oddziałów
21.06.2021 r. do godz.
15.00
Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub
od 25.06.2021 r. do
zmiany kolejności wybranych szkół
14.07.2021 r. do godz.
15.00
Przyjmujemy oryginały lub poświadczone przez
od 25.06.2021 r. do
dyrektora szkoły podstawowej kopie świadectwa
14.07.2021 r. do godz.
ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia 15.00
o wynikach egzaminu ósmoklasisty
Ogłaszamy listę kandydatów zakwalifikowanych i listę 22.07.2021 r.
kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły
Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole
od 23.07.2021 r. do
poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa
30.07.2021 r. do
ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o
godziny 15.00
wynikach egzaminu ósmoklasisty
Ogłaszamy listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 02.08.2021 r. do godz.
do szkoły, oraz listę wolnych miejsc
14.00
Przyjmujemy wnioski do komisji rekrutacyjnej
do 5 sierpnia 2021 r.
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata do szkoły
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia do 3 dni od dnia
odmowy przyjęcia.
wystąpienia o
sporządzenie
uzasadnienia odmowy
przyjęcia
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od
do 3 dni od dnia
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
otrzymania
uzasadnienia odmowy
przyjęcia
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od
do 3 dni od dnia
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
złożenia odwołania do
dyrektora szkoły
Przeprowadzamy rekrutację uzupełniającą,
od 03.08.2021 r. do
przyjmujemy dokumenty jeśli nie dokonamy pełnego 05.08.2021 r. do godz.
naboru,
15.00
Ogłaszamy listę kandydatów zakwalifikowanych
16.08.2021 r. o godz.
i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły w 10.00
rekrutacji uzupełniającej
Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole i
od 17.08.2021 r. do
dostarcza oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum 20.08.2020 r. do godz.
i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 15.00
ogłaszamy listę przyjętych do oddziałów w szkole po
23.08.2021 r.
przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej.
Rodzaj czynności

