SZKOŁY ZAPEWNIĄ MIEJSCE WSZYSTKIM ABSOLWENTOM

Postępowania rekrutacyjne
będą prowadzone
w tym samym czasie,
ale każda szkoła utworzy
odrębne klasy
dla absolwentów szkoły
podstawowej i gimnazjum.

Za weryfikację wniosków
i ostateczne wyniki
postępowania rekrutacyjnego
będzie odpowiadać komisja
rekrutacyjna powołana
przez dyrektora szkoły.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH
I PONADGIMNAZJALNYCH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Kryteria rekrutacyjne
dla absolwentów
szkoły podstawowej
i gimnazjum będą
takie same.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH
I PONADGIMNAZJALNYCH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

KURATOR OŚWIATY
DO KOŃCA
STYCZNIA

DO KOŃCA
LUTEGO

WYZNACZA
terminy przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego
i uzupełniającego (uwzględniając
ustawowe terminy przewidziane
dla wójta lub prezydenta miasta,
którego zadaniem jest weryfikacja
oświadczeń składanych
w postępowaniu rekrutacyjnym
i uzupełniającym, oraz termin
postępowania odwoławczego)

OGŁASZA
odrębnie dla absolwentów szkoły
podstawowej oraz dla absolwentów
gimnazjum wykaz zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty, które mogą być wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły,
oraz określa miejsca uznane za wysokie
w tych zawodach

DO KOŃCA
LUTEGO

DYREKTOR SZKOŁY,

do której kandyduje absolwent
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przedmioty, z których oceny
na świadectwie ukończenia szkoły
są punktowane w rekrutacji

WYZNACZA
OGŁASZA
termin przeprowadzenia
sprawdzianu uzdolnień
kierunkowych wymagających
szczególnych umiejętności
w określonym zakresie oraz
termin ogłoszenia listy
kandydatów, którzy uzyskali
pozytywny wynik tego
sprawdzianu

termin przeprowadzenia
sprawdzianu uzdolnień lub
predyspozycji przydatnych
w danym zawodzie oraz
termin ogłoszenia listy
kandydatów, którzy uzyskali
pozytywny wynik tego
sprawdzianu

informację o języku obcym,
który jest drugim językiem
nauczania w szkole lub oddziale
dwujęzycznym, lub jest językiem
nauczania w oddziale
międzynarodowym

informację o sporcie,
w którym odbywa się
szkolenie sportowe
w szkole lub oddziale
sportowym

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
KOGO DOTYCZY?
Absolwentów ośmioletnich szkół
podstawowych oraz oddzielnie
absolwentów gimnazjów.

CZTEROLETNIE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
lub
PIĘCIOLETNIE
TECHNIKUM
lub
BRANŻOWĄ
SZKOŁĘ I STOPNIA
PROWADZONĄ
DLA ABSOLWENTÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

TRZYLETNIE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
lub
CZTEROLETNIE
TECHNIKUM
lub
BRANŻOWĄ SZKOŁĘ
I STOPNIA
PROWADZONĄ
DLA ABSOLWENTÓW
GIMNAZJUM

DLA REKRUTACJA
ABSOLWENTÓWDO SZKÓŁ
Maksymalna
PONADPODSTAWOWYCH
M
liczba punktów1

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Maksymalna
liczba punktów1

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW
GIMNAZJUM

Maksymalna
liczba punktów1
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TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W szkołach dla dzieci i młodzieży,
w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego
w kwietniu i czerwcu

W TERMINIE GŁÓWNYM
1. J ĘZYK POLSKI – 15 kwietnia 2019 r.
– godz. 9:00 (poniedziałek)

W TERMINIE DODATKOWYM
1. JĘZYK POLSKI – 3 czerwca 2019 r.
– godz. 11:00 (poniedziałek)

Termin ogłoszenia wyników
egzaminu ósmoklasisty

14 czerwca 2019 r.

2. M
 ATEMATYKA – 16 kwietnia 2019 r.
– godz. 9:00 (wtorek)

2. MATEMATYKA – 4 czerwca 2019 r.
– godz. 11:00 (wtorek)

Termin przekazania szkołom
wyników i zaświadczeń

14 czerwca 2019 r.

3. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
– 17 kwietnia 2019 r.
– godz. 9:00 (środa)

3. J ĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
– 5 czerwca 2019 r.
– godz. 11:00 (środa)

Termin wydania zaświadczeń
oraz informacji zdającym

21 czerwca 2019 r.
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TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
W szkołach dla dzieci i młodzieży,
w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
W TERMINIE GŁÓWNYM

W TERMINIE DODATKOWYM

1. CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
– 10 kwietnia 2019 r. (środa)
z zakresu historii i wiedzy
o społeczeństwie
– godz. 9:00
z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

1. CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
– 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
z zakresu historii i wiedzy
o społeczeństwie
– godz. 9:00
z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. CZĘŚĆ MATEMATYCZN
-PRZYRODNICZA
– 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych
– godz. 9:00
z zakresu matematyki – godz. 11:00

2. CZĘŚĆ MATEMATYCZN
-PRZYRODNICZA
– 4 czerwca 2019 r. (wtorek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych
– godz. 9:00
z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
– 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
na poziomie podstawowym – godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

3. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
– 5 czerwca 2019 r. (środa)
na poziomie podstawowym – godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

W przypadku egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego
w kwietniu i czerwcu
Termin ogłoszenia wyników
egzaminu gimnazjalnego

14 czerwca 2019 r.

Termin przekazania szkołom
wyników i zaświadczeń

14 czerwca 2019 r.

Termin wydania zaświadczeń
oraz informacji zdającym

21 czerwca 2019 r.

