Harmonogram prac związanych z przyjmowaniem uczniów
do klas pierwszych, w roku 2018.
do 31 marca 2018 roku
17 marca (sobota) 2018 roku, godz.
1000 - 7 kwietnia (sobota) 2018 roku,
godz. 1000.
10 maja, od godz. 1000 - 18 maja do
godz.1500
15 czerwca od godz.1000 - 19 czerwca
do godz. 1600
22 czerwca od godz. 1200 - 27 czerwca
do godz. 1600

od 10 maja do 6 lipca
6 lipca godz. 1200

6 lipca od godz. 1200 -12 lipca
do godz. 1000

12 lipca godz. 1600
12 lipca o godz. 1000

W przypadku prowadzenia przez szkołę
rekrutacji uzupełniającej:
od 13 lipca od godz. 800 do 16 lipca
do godz. 1600
od 13 lipca do 28 sierpnia
do 29 sierpnia godz. 12.00

od 29 sierpnia od godz. 12.00
do 30 sierpnia do godz. 16.00
do 31 sierpnia godz. 12.00

Opublikowanie internetowego informatora o szkołach ponadgimnazjalnych oraz
poradnika dla gimnazjalisty.
Zorganizowanie akcji „otwartych dni” – zwiedzanie szkoły przez kandydatów,
informacja o zasadach rekrutacji i planach nauczania w trzyletnim liceum
ogólnokształcącym
Przyjmowanie od kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół
Kandydaci składają do szkoły dokumenty, w tym:
kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które
kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum,
 kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które
kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 inne dokumenty wskazane przez organ prowadzący, z wyjątkiem zaświadczenia o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
 na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z
oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną
dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.
Kandydaci składają dokumenty, o których mowa powyżej, w szkołach, w których mają
złożone wnioski. W Powiecie Płońskim funkcjonuje elektroniczne wspomaganie rekrutacji.
Kandydat, który wybrał trzy szkoły w Płońsku składa jedną kopię świadectwa
i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku
nauki w gimnazjum w szkole pierwszego wyboru.
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez
komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso.


Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do
przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia
do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane
w kolejności alfabetycznej oraz informację
o zakwalifikowaniu albo
niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do
przyjęcia,
Rodzice kandydatów albo kandydaci umieszczeni na listach kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia
nauki w szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
Składanie bezpośrednio w internacie lub w sekretariacie szkoły podań o przyjęcie
do internatu (od 6 lipca od godziny 1200 do 12 lipca do godziny 1000).
Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Spotkanie kandydatów, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do szkoły,
z wychowawcami. W czasie spotkań uczniowie będą mogli zgłosić do których
nauczycieli chcą uczęszczać na języki obce oraz wyrazić chęć uczęszczania do grup z
rozszerzonym programem nauczania języków obcych.
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez
komisje rekrutacyjne
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w
kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu
kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów
Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

