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Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych 

czteroletniego technikum 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

im. Zjednoczonej Europy w Oławie 

na rok szkolny 2018/2019 

Warunki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 

czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum oraz zarządzenie nr 2/2018 

Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018 r. 

I Rekrutacja 
 

1. Rekrutacja do czteroletniego technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Oławie odbywa się na podstawie następujących kryteriów uwzględniających: 

 

1) liczbę punktów uzyskanych za oceny zawarte na świadectwie ukończenia gimnazjum 

z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych wskazanych przez dyrektora szkoły albo oceny z języka polskiego, 

matematyki, języka obcego nowożytnego i jednych wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych wskazanych przez dyrektora szkoły, 

 

2) liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego 

w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych 

wynikach egzaminu, 

 

3) liczbę punktów uzyskanych za inne szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum, 

 

4) liczbę punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, 

 

5) liczbę punktów uzyskanych za oceny wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum – w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego lub danego zakresu, danej części albo poziomu odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego. 

 

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu 

rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:  

 

1) maksymalnie 100 punktów w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu 

gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadą:  

a) wynik przedstawiony w procentach z:  

 języka polskiego,  

 historii i wiedzy o społeczeństwie,  

 matematyki,  

 przedmiotów przyrodniczych, 

 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, 

- mnoży się przez 0,2;  
 

2) maksymalnie 72 punkty w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, 

wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu, 

zgodnie z zasadą:  

 18 punktów - ocena: celujący, 
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 17 punktów - ocena: bardzo dobry, 

 14 punktów - ocena: dobry, 

 8 punktów - ocena: dostateczny, 

 2 punkty - ocena: dopuszczający. 

 

W każdym typie szkoły i profilu ustala się cztery przedmioty z których kandydat może 

uzyskać określoną powyżej liczbę punktów. Wybrane przedmioty:  

 

Typ szkoły 

Profil, zawód,  

przedmioty w zakresie rozszerzonym 

zajęcia dodatkowe 

Przedmioty ze 

świadectwa ukończenia 

gimnazjum 

czteroletnie 

technikum 

zawód: technik ekonomista/handlowiec 

język obcy, geografia 

innowacja programowa: psychologia w biznesie 

 j. polski 

 matematyka 

 j. obcy 

 geografia 

czteroletnie 

technikum 

zawód: technik informatyk 

matematyka, informatyka 

innowacja programowa:  

 robotyka, 

 tworzenie gier komputerowych 

 j. polski 

 matematyka 

 j. obcy 

 informatyka 

czteroletnie 

technikum 

zawód: technik logistyk 

język obcy, geografia 

innowacja programowa: klasa wojskowa 

 j. polski 

 matematyka 

 j. obcy 

 geografia 

czteroletnie 

technikum 

zawód: technik spedytor 

język obcy, geografia 

innowacja programowa: bezpieczeństwo 

wewnętrzne - ochrona osób i mienia 

 j. polski 

 matematyka 

 j. obcy 

 geografia 

 

3) 7 punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, 

4) maksymalnie 18 punktów w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne 

osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa 

w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum, 

5) 3 punkty w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie 

aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 

wolontariatu. 

 

3. Schemat podziału maksymalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły 

ponadgimnazjalnej.  

Kryteria – świadectwo 

Maksymalna liczba punktów 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Aktywność na rzecz innych ludzi 3 pkt 

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt 

Szczególne osiągnięcia 18 pkt 

Wynik z języka polskiego 18 pkt 

Wynik z matematyki 18 pkt 
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Wynik z I przedmiotu 18 pkt 

Wynik z II przedmiotu 18 pkt 

Łącznie max 100 pkt 

 

Kryteria – egzamin gimnazjalny 

Wynik z egzaminu 

gimnazjalnego w % 

Punkty w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Wynik z języka polskiego 100 % x 0.2 = 20 pkt 

Wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100 % x 0.2 = 20 pkt 

Wynik z matematyki 100 % x 0.2 = 20 pkt 

Wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii 100 % x 0.2 = 20 pkt 

Wynik z języka obcego nowożytnego na 

poziomie podstawowym 

100 % x 0.2 = 20 pkt 

Łącznie max 100 pkt 

 

4. Schemat punktacji za szczególne osiągnięcie z zawodów wiedzy, artystycznych 

i sportowych, o których mowa w ust. 1. 

 

W przypadku przeliczania na punkty kryterium, za: 

 

a) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie 

zawartych porozumień: 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 

się 7 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 

się 5 punktów; 

 

b) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym 

lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się  

10 punktów, 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się  

4 punkty, 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się  

3 punkty; 

 

c) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 

10 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 
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 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 

się 5 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 

się 3 punkty; 

 

d) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 10 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 7 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 5 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się  

3 punkty, 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się  

2 punkty; 

 

e) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 

a) – d), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub 

inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

 międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

 krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

 wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

 powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

 

 

5.  
1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, 

na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka 

polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii 

i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy 

czym za uzyskanie z: 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty; 

 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 
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d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych 

dzieli się przez 2; 

 

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych 

dzieli się przez 4; 

 
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się 20 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się 13 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 

 

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na 

podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób 

określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć 

edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie. 

 

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego 

z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 

ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na 

świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu: 

 

1) celującym – przyznaje się 20 punktów; 

2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów; 

3) dobrym – przyznaje się 13 punktów; 

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów; 

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 
 

 

6. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora 

oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach 

w roku szkolnym 2017/2018 w województwie dolnośląskim znajduje się w: 

Załącznikach nr 1, 2, 3, 4 do Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 16/2018 

z dnia 22 lutego 2018 r., 

Załączniku nr 1 do Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 23/2018 z dnia 13 

marca 2018 r., 

oraz Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 

kwietnia 2018 roku. 
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7. Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych 

w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają: 

a. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby 

umieszczone w rodzinach zastępczych, 

b. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono 

indywidualny program lub tok nauki, 

c. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 

kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

8. Dodatkowym kryterium różnicującym kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby 

punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów podstawowych jest: 

a. łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym, 

b. ocena z zachowania, 

c. liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym w części zbieżnej z kierunkiem 

kształcenia w wybranym przez kandydata oddziale, 

d. średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

 

Dodatkowe kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów.  

 

9. Do czteroletniego technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Zjednoczonej 

Europy w Oławie przyjmowani będą uczniowie, którzy uzyskają minimum: 

Technikum 4 - letnie 

zawód: technik ekonomista/handlowiec 

innowacja programowa: psychologia w biznesie 

66 punktów rekrutacyjnych 

Technikum 4 - letnie 

zawód: technik informatyk 

innowacje programowa: 

robotyka, 

tworzenie gier komputerowych. 

66 punktów rekrutacyjnych 

Technikum 4 - letnie 

zawód: technik logistyk  

innowacja programowa: klasa wojskowa 
66 punktów rekrutacyjnych 

Technikum 4 - letnie 

zawód: technik spedytor 

innowacja programowa: bezpieczeństwo 

wewnętrzne - ochrona osób i mienia 

66 punktów rekrutacyjnych 

 

W pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie, którzy uzyskają największą ilość 

punktów rekrutacyjnych. 

 

W przypadku rekrutacji uzupełniającej Komisja Rekrutacyjna ma prawo obniżyć próg 

punktowy. 
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W razie powstania sytuacji nie przewidzianej w powyższym regulaminie o kwalifikacji 

kandydata decyduje Komisja Rekrutacyjna lub przepisy wyższego rzędu. 
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II Przyjmowanie podań kandydatów do klas pierwszych 

czteroletniego technikum  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

im. Zjednoczonej Europy w Oławie  

na rok szkolny 2018/2019 

 
1. Kandydat do czteroletniego technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Oławie składa podanie, a wraz z nim 2 fotografie (podpisane) w terminie od 1 czerwca 

2018 r. do 20 czerwca 2018 r. do godziny 15:00. W tym czasie istnieje możliwość zmiany 

decyzji kandydata o wyborze szkoły i przeniesienie podania do innej szkoły. 

 

2. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż 

trzech szkół ponadgimnazjalnych (przez szkołę rozumie się szkołę samodzielną lub typ szkoły 

wchodzącej w skład zespołu).  

3. Kandydat, składając dokumenty do wybranej szkoły, posługuje się kopiami świadectwa 

ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. 

 

4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do czteroletniego technikum w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie, po złożeniu podania o przyjęcie, dołącza w terminie od 

22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. do godziny 15:00 następujące dokumenty:  

1) kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu 

gimnazjalnego poświadczona przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,  

 

2) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu 

wojewódzkim i ponadwojewódzkim, o których mowa w pkt. I ust. 4, 

 

3) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym 

publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia 

z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej, 

 

a ponadto: 

 

4) dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu art.20c ust 2. ustawy z dnia 

6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. z 2014 r. poz 7), 

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie wydane na podstawie 

odrębnych przepisów, 

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu oraz zaświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

d) dokumenty poświadczające objęcie dziecka pieczą zastępczą. 
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5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt. 2, 3 i 4 lit. b, c i d oraz punkt 8 mogą być 

składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

lub pełnoletniego kandydata. 

 

6. Składający oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, pkt. 6 lit. a jest zobowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

7. Kandydat zakwalifikowany do szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki oraz dostarcza 

oryginały świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego 

od 13 lipca 2018 r. godz.10.00 do 25 lipca 2018 r. godz. 15.00. 

 

8. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

kształcenia w zawodzie: technik informatyk, technik ekonomista, technik logistyk, technik 

handlowiec, technik spedytor wydane na podstawie odrębnych przepisów kandydat składa do 

sekretariatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie do 30 sierpnia 2018 r.  

 

9. Zmiana preferencji oraz odbiór dokumentów jest możliwy wyłącznie w obecności rodzica 

lub prawnego opiekuna kandydata. 

 

10. Po rekrutacji wszelkie zaświadczenia i opinie nie będą uwzględniane. 
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III Terminarz rekrutacji. 

 

1. 

Składanie podań oraz innych wymaganych 

dokumentów i logowanie się kandydatów do 

szkół ponadgimnazjalnych (nie więcej niż do 

trzech szkół). 

od 1 czerwca 2018 r. godz. 8:00 

do 20 czerwca 2018 r. godz. 15:00 

2. 
Możliwość zmiany decyzji kandydata, 

zalogowanie się do innej szkoły. 

od 1 czerwca 2018 r. godz. 8:00  

do 20 czerwca 2018 r. godz. 15:00 

3. 

Wprowadzanie przez kandydatów danych 

o ocenach końcoworocznych, wynikach 

egzaminu gimnazjalnego i innych 

osiągnięciach uwzględnianych w procesie 

naboru. 

od 22 czerwca 2018 r.  

do 26 czerwca 2018 r. godz.15:00 

4. 

Składanie przez kandydatów kopii świadectwa 

ukończenia szkoły, kopii zaświadczenia o 

wyniku egzaminu gimnazjalnego do szkoły 

pierwszego wyboru. 

od 22 czerwca 2018 r. godz. 8:00  

do 26 czerwca 2018 r. godz. 15:00 

5. 

Ogłoszenie list kandydatów 

zakwalifikowanych do szkół 

ponadgimnazjalnych. 

13 lipca 2018 r. godz. 10:00 

6. 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej 

szkole oraz dostarczenie oryginałów: 

świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

od 13 lipca 2018 r. godz. 10:00  

do 25 lipca 2018 r. godz. 15:00 

7. 
Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów 

przyjętych oraz listy wolnych miejsc. 
26 lipca 2018 r. godz. 11:00 

8. 

Składanie wniosków w ramach rekrutacji 

uzupełniającej - wymagane złożenie 

oryginałów dokumentów 

Od 26 lipca 2018 r. godz. 11:00 

Do 31 lipca 2018 r. godz. 12:00 

9. Wywieszenie list po weryfikacji  31 lipca 2018 r. godz. 14:00 

10. 
Wprowadzanie wyników rekrutacji 

uzupełniającej. 

od 26 lipca 2018 r. godz. 11:00 

do 29 sierpnia 2018 r. godz. 9:00 

11. 
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych           

i nieprzyjętych po drugim naborze 
29 sierpnia 2018 r. godz. 9:00 

 

 

 


