HARMONOGRAM REKRUTACJI 2019
1) 13.05.2019 r. (poniedziałek) od godz. 8.00 – 20.05.2019 r. (poniedziałek) do godz.
15.00
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2) 27.05.2019 r. (poniedziałek) godz. 15:00 dla absolwentów szkół podstawowych
31.05.2019 r. (piątek) godz. 15:00 dla absolwentów gimnazjów
Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego z językiem
angielskim.

3) 07.06.2019 r. (piątek) do godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości wyników sprawdzianu kompetencji językowych.

4) 17.06.2019 r. (poniedziałek) od godz. 10.00 - 19.06.2019 r. (środa) do godz. 16.00
Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.

5) 25.06.2019 r. (wtorek) godz. 10.00
Dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów,
którzy nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie.

6) 28.06.2019 r. (piątek) do godz. 10:00
Podanie do publicznej wiadomości
przeprowadzanego w drugim terminie.
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7) 21.06.2019 r. (piątek) od godz. 12.00 – 28.06.2019 r. (piątek) do godz. 16.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły
podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty
(kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową).
Kandydat, który wybrał trzy szkoły na terenie Płocka, może złożyć jedną kopię świadectwa
ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego
w ostatnim roku nauki w gimnazjum w szkole pierwszego wyboru.

Uwaga! Kopie dostarczanych dokumentów powinny być poświadczone przez
dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat. Na każdej stronie kopii należy
umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową
szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły lub upoważnionej
przez niego osoby.
8) do 15.07.2019 r. (poniedziałek)
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez Komisję
Rekrutacyjną.

9) 16.07.2019 r. (wtorek) do godz. 12.00
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020, zawierających imiona i nazwiska kandydatów
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu lub
niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
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Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów (oryginał
świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego).

11) 25.07.2019 r. (czwartek) do godz. 12.00

Podanie przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

12) 25.07.2019 r.(czwartek) do godz. 16.00
Poinformowanie przez Dyrektora Szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
13) 26.07.2019 r. (piątek) od godz. 8.00 – 30.07.2019 r. (wtorek) do godz. 12.00
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

14) 31.07.2019 r. (środa) godz. 10.00
Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych (dla uczniów,
którzy nie przystąpili do niego w maju i czerwcu 2019 r.).

15) 05.08.2019 r. (poniedziałek) do godz. 12.00
Ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych.

16) 16.08.2019 r. (piątek)
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez Komisję
Rekrutacyjną.

17) 19.08.2019 r. (poniedziałek) do godz. 12.00
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do
klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020, zawierających imiona i nazwiska kandydatów
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu lub
niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

18) 19.08.2019 r. (poniedziałek) od godz. 12.00 – 27.08.2019 r. (wtorek) do godz.16.00
Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów (oryginał
świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego).

19) 28.08.2019 r. (piątek) do godz. 10.00
Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

20) 28.08.2019 r. (środa) do godz. 12.00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

