Rekrutacja do publicznych szkół
ponadgimnazjalnych dla młodzieży
na rok szkolny 2018/2019
W szkołach ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Legionowski jest organem prowadzącym,
rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej przy użyciu
internetowego systemu vEdukacja Nabór. Informacja o uruchomieniu systemu zostanie podana
w późniejszym terminie.
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ GIMNAZJALISTY
Zgodnie z zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Rodzaj czynności

Zakładanie konta w systemie vEdukacja Nabór
i wypełnienie wniosków oraz składanie wniosków
o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
zasadniczym

od 10 maja
od godz. 10.00
do 18 maja
do godz. 15.00

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
uzupełniającym
od 13 lipca
od godz. 8.00
do 16 lipca
do godz. 16.00;
wydanie przez
szkoły prowadzące
kształcenie
zawodowe
skierowania na
badanie lekarskie

od 20 sierpnia
do 23 sierpnia
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej
dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
z oddziałami mistrzostwa sportowego i z oddziałami
sportowymi

od 21 maja
do 30 maja

dla kandydatów,
którzy nie
przystąpili do
sprawdzianów w
pierwszym
terminie

od 20 sierpnia
do 23 sierpnia
Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji
językowych dla kandydatów do oddziałów
dwujęzycznych

język angielski 25 maja godz. 15.00

dla kandydatów,
którzy nie
przystąpili do
sprawdzianów w
pierwszym
terminie

Ostateczny termin ogłoszenia wyników prób
sprawności fizycznej i sprawdzianu kompetencji
językowych
Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły
dla kandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie
majowym lub z udokumentowanych przyczyn
losowych nie mogli tego zrobić w pierwszym
terminie
Dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu
kompetencji językowych oraz prób sprawności
fizycznej dla kandydatów, którzy nie przystąpili
do sprawdzianów w pierwszym terminie
Ostateczny termin ogłoszenia wyników prób
sprawności fizycznej i sprawdzianu kompetencji
językowych przeprowadzanego w drugim terminie
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
o świadectwo ukończenia gimnazjum i
zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
(kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)
Podanie do wiadomości list kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych 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

Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie
zawodowe skierowania na badanie lekarskie

do 11 czerwca
do godz. 15.00

24 sierpnia
godz. 12.00

od 15 czerwca
od godz. 10.00
do 19 czerwca
do godz. 16.00

20 - 21 czerwca

22 czerwca
godz. 10.00

x

x

x

od 22 czerwca
od godz. 12.00
do 27 czerwca
do godz. 16.00

x

6 lipca godz.12.00

29 sierpnia
godz. 12.00

W przypadku
kandydatów, którzy
dokonali wyboru
kształcenia w danym
zawodzie, wskazując
szkołę jako szkołę
pierwszego wyboru:
od 10 maja od godz.
10.00 do 18 maja do
godz. 15.00 W
przypadku
pozostałych
kandydatów: od 6
lipca od godz. 12.00
do 9 lipca do godz.
16.00

przy składaniu
wniosku do szkoły

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych

od 6 lipca
od godz. 12.00

od 29 sierpnia
od godz. 12.00

do 12 lipca
do godz. 10.00

do 30 sierpnia
do godz. 16.00

12 lipca godz. 16.00

31 sierpnia
godz. 12.00

