
TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM
 NA ROK SZKOLNY 2005/2006

Załącznik nr 3
do decyzji nr 103/2004

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
z dnia 21 grudnia 2004r

termin
do

do
godziny

ZADANIA - CZYNNOŚCI

kandydat do szkoły szkoła/dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej/
szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna

 Kuratorium Oświaty
w Poznaniu

od 18 kwietnia
do 13 maja

(piątek)
15 00

składa dokumenty do co najwyżej trzech wybranych 
szkół ponadgimnazjalnych*
(wskazuje wybrany oddział)

przyjmuje dokumenty od kandydatów do poszczególnych 
oddziałów szkoły

18 maja
(środa) 9 00

przesyła, za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę, 
do WKPiU KO w Poznaniu 

albo do właściwej Delegatury informacje o planowanej 
liczbie oddziałów klas pierwszych i liczbie uczniów 
w oddziale oraz liczbie zgłoszeń do poszczególnych 

oddziałów

20 maja
(piątek) 15 00

umieszcza na stronie internetowej KO informacje 
o liczbie oddziałów klas pierwszych, liczbie 

przyjmowanych uczniów oraz liczbie zgłoszeń do 
oddziałów

17 czerwca
(piątek) 15 00

dokonuje ewentualnych zmian w decyzji 
o wyborze szkoły i składa (przenosi) dokumenty do 

ostatecznie wybranych szkół
przyjmuje dokumenty

24 czerwca
(piątek)

otrzymuje świadectwo ukończenia gimnazjum 
oraz  3 kserokopie świadectwa ukończenia 

gimnazjum i zaświadczenia
 o wynikach egzaminu gimnazjalnego

27 czerwca
(poniedziałek) 15 00

dostarcza poświadczone przez dyrektora gimnazjum 
kopie świadectwa ukończenia 

gimnazjum i kopie zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego do wybranych szkół

29 czerwca
(środa) 15 00 ogłasza listę kandydatów

przyjętych do szkoły

1 lipca
(piątek) 15 00

potwierdza wolę podjęcia nauki w danej szkole 
poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa 

ukończenia gimnazjum i zaświadczenia 
o wynikach egzaminu gimnazjalnego

4 lipca
(poniedziałek) 9 00 ogłasza listę przyjętych do szkoły
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4 lipca
(poniedziałek) 9 30

przesyła, za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę, 
do WKPiU KO w Poznaniu albo do właściwej Delegatury 

informacje 
o liczbie przyjętych do oddziałów w szkole

lub o rezygnacji z naboru do oddziałów

4 lipca
(poniedziałek) 15 00

umieszcza na stronie internetowej KO informacje 
o liczbie wolnych miejsc

w oddziałach lub o rezygnacji z rekrutacji 
do oddziałów

6 lipca
(środa) 12 00 nieprzyjęty do wybranych szkół składa dokumenty do 

szkół, które nie dokonały pełnego naboru **
przyjmuje od kandydatów dokumenty do oddziałów

w szkole, w których są wolne miejsca

8 lipca
(piątek) 15 00 ogłosza wyniki rekrutacji uzupełniającej 

11 lipca
(poniedziałek) 12 00

przyjęty w wyniku rekrutacji uzupełniającej 
potwierdza wolę podjęcia nauki w danej szkole 
poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa 

ukończenia gimnazjum i zaświadczenia 
o wynikach egzaminu gimnazjalnego**

13 lipca
(środa) 9 00 ogłasza listę przyjętych do oddziałów w szkole po 

przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej

13 lipca
(środa) 9 30

przesyła, za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę, 
do WKPiU KO w Poznaniu albo do właściwej Delegatury 
informacje o liczbie przyjętych do oddziałów w szkole, o 

rezygnacji z naboru do oddziałów oraz
o terminach związanych z dodatkową rekrutacją,

14 lipca
(czwartek) 14 00

umieszcza na stronie internetowej KO informacje 
o liczbie wolnych miejsc

w oddziałach lub o rezygnacji z rekrutacji
do oddziałów 

oraz o terminach dodatkowej rekrutacji

    oddziały  dwujęzyczne, klasy mistrzostwa sportowego, klasy sportowe, oddziały w szkołach artystycznych, ...), 
    składają dokumenty do wybranych szkół  w terminie od 18 kwietnia do 13 maja 2005r., pod warunkiem spełnienia wymagań 
     ustalonych przez te szkoły, uwzględniając terminy dodatkowe wyznaczone przez szkoły prowadzące te oddziały

    elektronicznym systemem "NABÓR 2004" (PCSS) dostarcza oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach 
    egzaminu gimnazjalnego
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