Dokumenty należy składać w godzinie pracy sekretariatu we wtorek, środę i piątek
od 8.00 do 15.00 i w poniedziałek i czwartek i od 8.00 do 13.00

Harmonogram
W roku szkolnym 2018/2019 obowiązuje następujący harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym:














od 18 maja 2018 r. do 4 czerwca 2018 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalej wraz z dokumentami okre lonymi w ustawie o systemie o wiaty do szkoły ponadgimnazjalej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa
sportowego lub szkoły ponadgimnazjalnej z oddziałami sportowymi, oddziałami
mistrzostwa sportowego,
8 i 12 czerwca 2018 r–przeprowadzenie prób sprawno ci fizycznej o której mowa
w artykule 20h ust.1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie o wiaty,
do 15 czerwca 2018 r. – podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej,
od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r.– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej o wiadectwo ukończenia gimnazjum oraz o za wiadczenie
o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
do 5 lipca 2018 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym,
6 lipca 2018 r.- podanie do publicznej wiadomo ci przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
od 6 lipca do 12 lipca 2018 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata /kandydata
pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły - przedłożenia oryginału
wiadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału za wiadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego
13 lipca 2018 r.- podanie do publicznej wiadomo ci przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
termin w postępowaniu uzupełniającym został okre lony w załączniku nr 1
do postanowienia
ląskiego Kuratora O wiaty nr
OA-OR.110.1.2.2018
z dn. 31 stycznia 2018 r.

Terminy spotkań z kandydatami





.

Sprawy związane z rekrutacją załatwiamy codziennie w sekretariacie szkoły
w godzinach od 8.00 do 15.00 we wtorek, roda i piątek oraz od 8.00 do 12.00.
w poniedziałek i czwartek.
8.06.2018 godz. 15.00 - próby sprawno ci fizycznej.
12.06.2018 godz. 16.00 - próby sprawno ci fizycznej (nabór uzupełniający)

