REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
1. Wolne miejsca zostaną ogłoszone w terminie 25 lipca 2019 r. godz.15.00.
2. Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do wybranych szkół w postępowaniu rekrutacyjnym
będą mogli uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej w poszczególnych szkołach, w których
pozostaną wolne miejsca. Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona tradycyjnie,
w wersji papierowej.
3. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły:
30 sierpnia 2019 roku godz. 13.00.
Rekrutacja uzupełniająca w szkołach powiatu poznańskiego odbywa się w wersji papierowej,
co oznacza, że uczeń:
- wybiera szkoły i oddziały spośród tych, które dysponują wolnymi miejscami,
- udaje się do szkoły, gdzie w sekretariacie otrzymuje i wypisuje wniosek o przyjęcie, który
następnie składa w sekretariacie szkoły.
HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
Rodzaj czynności
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym.
Przeprowadzenie
sprawdzianu
uzdolnień
kierunkowych dla kandydatów do szkół z
programem
nauczania
wymagającym
od
kandydatów
szczególnych
indywidulanych
predyspozycji.
Przeprowadzenie prób sprawności fzycznej dla
kandydatów do szkół sportowych, szkół
mistrzostwa sportowego i szkół z oddziałami
sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa
sportowego.
Przeprowadzenie
sprawdzianu
kompetencji
językowych
dla
kandydatów
do
szkół
dwujęzycznych i szkół z oddziałami dwujęzycznymi
lub z oddziałami międzynarodowymi.
Przeprowadzenie
sprawdzianu
predyspozycji
językowych dla kandydatów do klas wstępnych
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną informacji
o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów
wynikach sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,
sprawdzianu
kompetencji
językowych,
sprawdzianu predyspozycji językowych i prób
sprawności fzycznej.

Termin postępowania w postępowaniu
uzupełniającym
od 26 lipca 2019 r.
do 30 lipca 2019 r.
do godz. 15.00
31 lipca 2019 r.

1 sierpnia 2019 r.

31 lipca 2019 r.

2 sierpnia 2019 r.
5 sierpnia 2019 r.
do godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywny
wynik
sprawdzianu
uzdolnień
kierunkowych.
Weryfkacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i
dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata
kryteriów
poświadczonych
w
oświadczeniach, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności
związanej z ustaleniem tych okoliczności.
Weryfkacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i
dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych
przez wójta (burmistrza lub prezydenta)
okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifkowanych
i kandydatów niezakwalifkowanych.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie
zawodowe skierowania na badania lekarskie.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe – także
zaświadczenia
lekarskiego
zawierającego
orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz
odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku
przeciwskazań zdrowotnych do kierowania
pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku
przeciwskazań psychologicznych do kierowania
pojazdem.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych.
Poinformowanie
przez
dyrektora
szkoły
ponadpodstawowej Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

5 sierpnia 2019 r.
do godz. 10.00
do 5 sierpnia 2019 r.

20 sierpnia 2019 r.

21 sierpnia 2019 r.
godz. 10.00
od 21 sierpnia 2019 r.
do 23 sierpnia 2019 r.
od 21 sierpnia 2019 r.
do 29 sierpnia 2019 r.
do godz. 13.00

30 sierpnia 2019 r.
godz. 15.00
30 sierpnia 2019 r.
do godz. 15.00

