
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. J. LELEWELA W POZNANIU  

 

 
 

TEMINARZ REKRUTACJI  
na rok szkolny 2018/2019 

  

Termin Postępowanie w procesie rekrutacji 

14 maja - 30 maja 2018 r., do godz. 15.00 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz  

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

22 czerwca - 25 czerwca 2018 r., do godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej  
o świadectwo ukooczenia gimnazjum 

i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

do 26 czerwca 2018 r. 

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły  

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

11 lipca 2018 r., godz. 10.00 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. 

do 12 lipca 2018 r. 

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy 

kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata 

oświadczenia o wyborze tej szkoły. 

do 19 lipca 2018 r., do godz. 12.00 

 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli 

podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa 
ukooczenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz 

zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazao 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

 

do 20 lipca 2018 r., godz. 13.00 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych 

 i kandydatów nieprzyjętych 

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą wnioskowad do Komisji 

Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia go do szkoły  

a komisja musi przygotowad i wydad uzasadnienie odmowy przyjęcia w ciągu 

5 dni. 

20 lipca 2018 r., godz. 13.00 
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wolnych miejscach  

w oddziałach. 

od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2018 r.,  

do godz. 15.00 

 

Rekrutacja uzupełniająca w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi 
miejscami. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składa wniosek, 
oryginał świadectwa ukooczenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego do oddziałów, w których nie wypełniono limitu  

miejsc ustalonych planem naboru. 

31 sierpnia 2018 r., godz. 13.00 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych w wyniku postępowania uzupełniającego. 

  
 


