Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
wg Zarządzenia nr 10/2019 Kujawsko-Pomorskiego
Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 roku
DLA UCZNIÓW III KLASY GIMNAZJUM
1. Składanie wniosków o przyjęcie do klas I 3-letnich liceów
ogólnokształcących, 4-letnich techników oraz branżowych szkół I
stopnia od 13 maja 2019r. do 17 czerwca 2019r. do godz. 15.00
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do klas I 3-letnich liceów
ogólnokształcących, 4-letnich techników oraz branżowych szkół I
stopnia, w której program nauczania wymaga od kandydata
szczególnych indywidualnych predyspozycji od 13 maja do 24
maja 2019r. do godz. 15.00
3. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (próby
sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych) od 27
maja do 4 czerwca 2019r.
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu
kompetencji językowych – 5 czerwca 2019r. godz. 12.00
5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klas I 3-letnich liceów
ogólnokształcących, 4-letnich techników oraz branżowych szkół I
stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o
zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 21
czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r. do godz. 15.00
6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
klasy I – do 26 czerwca 2019r.
7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół 11 lipca 2019r.
godz. 12.00
8. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu od 11 lipca 2019r. do 15 lipca 2019r. do godz. 15.00
9. Podanie listy przyjętych lub nieprzyjętych do szkół 16 lipca 2019r.
godz. 12.00

Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
wg Zarządzenia nr 9/2019 Kujawsko-Pomorskiego
Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 roku
DLA UCZNIÓW VIII KLASY SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
1. Składanie wniosków o przyjęcie do klas I 4-letnich liceów
ogólnokształcących, 5-letnich techników oraz branżowych szkół I
stopnia od 13 maja 2019r. do 17 czerwca 2019r. do godz. 15.00
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do klas I 4-letnich liceów
ogólnokształcących, 5-letnich techników oraz branżowych szkół I
stopnia, w której program nauczania wymaga od kandydata
szczególnych indywidualnych predyspozycji od 13 maja do 24
maja 2019r. do godz. 15.00
3. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (próby
sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych) od 27
maja do 4 czerwca 2019r.
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy
uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu
kompetencji językowych – 5 czerwca 2019r. godz. 12.00
5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klas I 4-letnich liceów
ogólnokształcących, 5-letnich techników oraz branżowych szkół I
stopnia o świadectwo ukończenia SP oraz o zaświadczenie o
wynikach egzaminu ósmoklasisty od 21 czerwca 2019r. do 25
czerwca 2019r. do godz. 15.00
6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
klasy I – do 26 czerwca 2019r.
7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół 11 lipca 2019r.
godz. 12.00
8. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia SP i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
od 11 lipca 2019r. do 15 lipca 2019r. do godz. 15.00
9. Podanie listy przyjętych lub nieprzyjętych do szkół 16 lipca
2019r. godz. 12.00

