
Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 110.1.1635.2014
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Kandydat do szkoły Szkoła/dyrektor gimnazjum/
szkolna komisja rekrutacyjna

1. od 27 kwietnia (poniedziałek)
do 15 maja (piątek) 15 00 składanie dokumentów do nie więcej niż trzech 

wybranych gimnazjów

2. od 27 kwietnia (poniedziałek) 
do 3 czerwca (środa) 15 00

udział w sprawdzianie uzdolnień kierunkowych (szkoły 
dwujęzyczne, oddziały dwujęzyczne)                            

lub w próbie sprawności fizycznej (szkoły i oddziały 
sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego)    

przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych 
(szkoły dwujęzyczne, oddziały dwujęzyczne) lub prób 

sprawności fizycznej (szkoły    i oddziały sportowe, 
szkoły mistrzostwa sportowego)    

3. 26 czerwca (piątek) uczniowie otrzymują świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu

4. do 30 czerwca (wtorek) 15 00
złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i 
zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (oryginałów lub 
kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem)

5. do 2 lipca (czwartek) 13 00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy 
kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły 

6. do 3 lipca (piątek) 13 00

składa oświadczenie woli podjęcia nauki 
w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej                i 
zaświadczenia o wynikach sprawdzianu

7. do 6 lipca (poniedziałek) 15 00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy 
kandydatów nieprzyjętych do szkoły 
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8.

7 dni od dnia podania do 
publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych do 

szkoły

możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata 

do szkoły

9.
do 5 dni od dnia złożenia 
wniosku o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia

przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia

10.
do 7 dni od terminu otrzymania 

pisemnego uzasadnienia 
odmowy przyjęcia

możliwość złożenia, do dyrektora odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w 

pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

11.
do 7 dni od dnia złożenia 

odwołania od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej

rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego      w 

pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia


