
 

 

Harmonogram prac związanych z przyjmowaniem uczniów do klasy 

pierwszej Powiatowego Gimnazjum Publicznego w Płońsku  

– rok szkolny 2016/2017. 
 

Lp. Zadania Terminy realizacji Odpowiedzialni 

1.  Prowadzenie szkolnego punktu informacyjnego i udzielanie 

informacji o wymaganych dokumentach, toku postępowania 

kwalifikacyjnego i o ramowym planie nauczania uwzględnia-

jącym przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym. 

 

11 kwietnia (ponie-

działek) 2016 roku. 

 

Sekretarz szkoły 

Dyrektor 

 

2.  Zorganizowanie Dni Otwartych w PGP – zwiedzanie szkoły 

przez kandydatów, informacja na temat zasad rekrutacji 

i planów nauczania w trzyletnim gimnazjum. 

15 kwietnia (piątek) 

2016 roku, godz. 

1700 

Aula szkolna 

Dyrektor 

Wicedyrektor 

3.  Przyjmowanie podań kandydatów  11 kwietnia (ponie-

działek) – 28 czerw-

ca (wtorek) 2016 

roku. 

Sekretarz szkoły 

 

4.  Powołanie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej 10 czerwca (piątek) 

2016 roku. 

Dyrektor 

5.  Przyjmowanie kopii świadectw ukończenia szkoły podsta-

wowej i kopii zaświadczeń  o wyniku sprawdzianu przepro-

wadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 

oraz kopii zaświadczeń lub dyplomów, potwierdzających 

osiągnięcia kandydata w zawodach wiedzy, artystycznych 

i sportowych. 

. 

od 24 czerwca (pią-

tek), godz. 1000 do  

28 czerwca (wtorek) 

2016 rok – do godz. 

1500 

Sekretarz szkoły 

 

6.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyję-

cie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnie-

nie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

do 30.06.2016 r 

(czwartek),  

do godz. 15.00. 

Szkolna Komisja 

Rekrutacyjna 

7.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyj-

ną listy kandydatów przyjętych do szkoły.  
1 lipca (piątek) 2016 

roku, godz. 900 

Szkolna Komisja 

Rekrutacyjna  

8.  Spotkanie przyjętych Uczniów i ich Rodziców  

z Wychowawcami – w czasie spotkania uczniowie doko-

nają m.in. ostatecznego wyboru języków obcych. 

1 lipca (piątek) 2016 

roku, godz. 1600 –  

aula szkolna. 

Wychowawcy 

klas 

9.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w po-

staci przedłożenia oryginalnych dokumentów( świadectwa, 

zaświadczenia o wyniku sprawdzianu, karty zdrowia, 2 

zdjęć). Nie złożenie powyższych dokumentów w wyznaczo-

nym czasie  będzie oznaczało rezygnację z przyjęcia do szko-

ły.  

do 4 lipca (ponie-

działek) 2016 roku – 

do godz. 1400  

Sekretarz szkoły 

 

 

 


