
WAŻNE TERMINY 

 od 11 maja od godz. 10.00 do 22 maja do godz.15.00   - kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają 

w szkołach ponadgimnazjalnych (w szkole pierwszego wyboru) wnioski zgodne ze wzorami ustalonymi  

przez organy prowadzące, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów;  

  od 19 czerwca od godz.10.00 do 23 czerwca do godz. 16.00 - kandydaci mogą dokonywać zmiany 

wyboru szkół ; 

 Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w liceach 

ogólnokształcących, na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną przeprowadza się:   

 28 maja o godz. 12.00 - sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów do oddziałów wstępnych 

w liceach ogólnokształcących, prowadzących takie oddziały ; 

Sprawdzian umiejętności językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w liceach 

ogólnokształcących przeprowadza się:  

 - 28 maja o godz. 12.00 – do oddziałów z językiem francuskim jako drugim językiem nauczania,  

 - 29 maja o godz. 15.00 – do oddziałów z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania,  

 - 1 czerwca o godz. 15.00 – do oddziałów z językiem niemieckim jako drugim językiem nauczania,  

 - 2 czerwca o godz. 15.00  – do oddziałów z językiem hiszpańskim jako drugim językiem nauczania,  

- 3 czerwca o godz. 15.00  – do oddziałów z językiem rosyjskim jako drugim językiem nauczania,  



- 10 czerwca o godz. 15.00  upływa ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianów uzdolnień 

kierunkowych;  

 Kandydaci, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych nie przystąpili  do sprawdzianu uzdolnień 

kierunkowych w wymienionych terminach lub dokonali w dniach 19 – 23 czerwca zmiany wyboru na szkołę  

z oddziałami, do których przeprowadza się sprawdzian uzdolnień kierunkowych, mogą do niego przystąpić  

24 czerwca o godz. 13.00 

 - 25 czerwca o godz. 15.00  upływa ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu uzdolnień 

kierunkowych;  

 od 26 czerwca od godz. 11.00 do 29 czerwca do godz. 16.00 - kandydaci składają dokumenty w szkole 

pierwszego wyboru w tym:  oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora 

gimnazjum, które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum,   oryginały lub kopie 

(poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) 

zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w 

gimnazjum,  inne dokumenty wskazane przez organ prowadzący, z wyjątkiem zaświadczenia o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.  

 

  od 30 czerwca od godz. 9.00 do 2 lipca do godz. 16.00 -  szkolne komisje rekrutacyjne prowadzą 

postępowanie rekrutacyjne według kryteriów ustalonych przez szkołę,  

 

 do 2 lipca do godz. 17.00 - szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych do 

przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów 

klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz 



informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, 

która uprawnia do przyjęcia; 

 

  od 3 lipca do 6 lipca - kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 

składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa  

i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki 

w gimnazjum. Kandydaci do szkół zawodowych otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza 

medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

kształcenia w określonym zawodzie (zaświadczenie należy złożyć do 24 sierpnia w sekretariacie szkoły); 

 

 7 lipca do godz. 16.00 - szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz 

najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,  

 Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal  dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor 

szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie do końca sierpnia 2015r.  

 

 


