
Terminy rekrutacji do ZS w Ozimku na rok szkolny 2015 /2016 

 

GIMNAZJUM  

 
Składanie wniosków do gimnazjum. od 16 marca 2015r.                                

do 30 kwietnia 2015r. 

Złożenie  świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej i zaświadczenia o wynikach 

sprawdzianu. 

 

od 26 czerwca 2015 r. 

do 30 czerwca 2015 r. 

Ogłoszenie listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  

do gimnazjum. 

 

1 lipca 2015r. godz.12.00 

 

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia 

poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i 

zaświadczenia. 

 

od 1 lipca od godz. 12.00 

do 2 lipca 2015r. do godz.15.00 

 

Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych  do 

gimnazjum. 
3 lipca 2015r. do godz. 12.00 

 

Postępowanie  uzupełniające. 

 

  

od 6 lipca 2015r.- 31 sierpnia 2015 r. 

 

 

 

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 

/LICEUM, TECHNIKUM, ZSZ/ 

 

 

 

 
Składanie wniosków przez kandydatów do szkół 

ponadgimnazjalnych. 
od 18 maja2015r.  

do 3 czerwca 2015 r. do godz.15.00 

Możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze 

i przeniesieniu wniosku do innej szkoły. 
od 8 czerwca 2015 r. 

do 12 czerwca 2015 r. 

Składanie przez absolwentów gimnazjum kopii 

świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii 

zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego i innych wymaganych 

dokumentów do wybranych szkół (potwierdzone 

za zgodność z oryginałem przez dyrektora 

gimnazjum lub osobę upoważnioną przez 

dyrektora gimnazjum). 

 

 

 

26 czerwca 2015r. – 30 czerwca 

2015 r. do godz.12.00 

 



Szkolna komisja rekrutacyjna, podaje do 

publicznej wiadomości listę kandydatów 

zakwalifikowanych i listę kandydatów 

niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą 

imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane            

w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą 

liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.  

 

 

 

 

1 lipca 2015 r. do godz.  

12.00 

 

Kandydaci składają oświadczenie woli podjęcia 

nauki w danej szkole poprzez dostarczenie 

oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum, 

zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego i innych wymaganych 

dokumentów. 

 

 

Od 1 lipca 2015 r. od godz. 12.00 

 do 3 lipca 2015 r. do godz. 15.00 

 

Szkolna komisja rekrutacyjna podaje do 

publicznej wiadomości listę przyjętych i 

nieprzyjętych do szkoły. 

 

 

6 lipca 2015 r. do godz. 12.00 

Postępowanie uzupełniające. od 6 lipca 2015 r. do 31 sierpnia 

2015 r. 

 


