
ZARZĄDZENIE NR ...... ~ ...... /2018 r. 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 1.(cQ. . 2018 r. 

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych 

dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół 

ponadpodstawowych, o których mowa wart. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy - Prawo 

oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych. 

Na podstawie: 
art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 
59 z późno zm.) i art. 20wa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5 
i art. 165 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) oraz §11 rozporządzenia 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 (Dz. U. 2017 
poz. 586) 

Zarządzam, co następuje: 

§1. 

Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas I 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na 

terenie województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2018/2019 stanowiący załącznik Nr 1. 

§ 2. 

Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na 

semestr pierwszy do klas pierwszych do publicznych szkół policealnych na terenie 

województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2018/2019 stanowiący załącznik Nr 2. 



§3. 

Ustalam harmonogram czynnoscl w postępowan iu rekrutacyjnym i uzupełniającym do 

publicznych szkół podstawowych dla dorosłych na terenie województwa świętokrzyskiego na 

rok szkolny 2018/2019 stanowiący załącznik Nr 3. 

§4. 

Zobowiązuję dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych do przekazania do Kuratorium Oświaty 

w Kielcach informacji o liczbie wolnych miejsc po przeprowadzeniu rekrutacji na rok szkolny 

2018/2019 stanowiącej załącznik Nr 4. 

§5. 

Zobow iązuję dyrektorów szkół do przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych zgodnie 

z harmonogramami, o których mowa w § 1 - 3. 

§6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Świętokrzyski Kurator Oświaty 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 
2017 r. poz. 59 ze zm.), kurator oświaty do końca stycznia 2018 r. ma obowiązek okreś li ć 

terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowa ni a 

uzupełn iającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/ 2018 do 
publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych sz kół 

ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 
18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół 
policealnych. W związku z tym wydano niniejsze zarządzen i e. 



Lp. 
1. 

2. 

3. 

4. 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr .1/2CA g 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dnia '3 /( stycznia 2018 r. 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klas I 
publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2018/2019 

Termin w postępowaniu Termin w postępowaniu 
Rodzai czynności rekrutacyj nym uzupełniającym 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami od 14 maja do 20 czerwca 2018 r. 19 - 20 lipca 2018 r. 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Przeprowadzenie: a) prób sprawności fizycznej, o których mowa wart. 20h od 14 do 30 maja 2018 r. do 27 lipca 2018 r. 
ust. 1 pkt 3 i ust. 4 uso, b) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym 
mowa wart. 20f ust. 5 uso, c) sprawdzianu predyspozycji językowych, o 
którym mowa wart. 20j ust. I uso, w tym w szkole ponadpodstawowej z 
oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. Ic uso. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy do 7 czerwca 2018 r. do 30 lipca 2018 r. 
kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki: a) prób sprawności 
fizycznej, o których mowa wart. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 uso, b) 
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa wart. 20f ust. 5 
uso, c) sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa wart. 20j 
ust. I uso, w tym w szkole z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 
7b ust. Ic uso. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. 
gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. (zaświadczenie o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego OKE wyda 22.06.18 r.) 



5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i do 9 lipca 2018 r. do 3 sierpnia 2018 r. 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 
dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o 
których mowa wart. 20t ust. 7 uso. 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy do 10 lipca 2018 r. do 8 sierpnia 2018 r. 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli do 13 lipca 2018 r. do 13 sierpnia 2018 r. 
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 
gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 18 lipca 2018 r. 21 sierpnia 2018 r. 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

9. Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły o liczbie 18 lipca 2018 r. 21 sierpnia 2018 r. 
wolnych miejsc w szkole. 

10 Procedura odwoławcza - zgodnie z art. 20zc. ust. 6, 7, 8, 9 uso. Od 18 lipca - 20 sierpnia 2018 r. 

11 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 21 sierpnia 2018 r. 
kandydatów przyjętych po przeprowadzeniu procedury odwoławczej, 
zgodnie z art. 20zc. ust. 6, 7, 8, 9 uso. 

--

SwiQtokrzyski Kurator Oświaty 



Lp. 

1. 

2. 

3. 

Załącznik Nr 2 do zarządzeni a Nr fAD,t! 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów na 

semestr pierwszy publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 

Termin w postępowaniu 
rekrutacyj nym 

Rodzaj czynności (w tym dla szkół, w których zajęcia Termin w postępowaniu 
dydaktyczno-wychowawcze uzupełniającym 

rozpoczynają się w pierwszym 
powszednim dniu lutego) 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami od 28 maja do 26 czerwca 2018 r. 13-18 lipca 2018 r. 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 2 do 25 listopada 2018 r. (dotyczy 

szkól rozpoczynających zajęcia w lutym) 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły do 29 czerwca 2018 r. do 19 lipca 2018 r. 
policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w do 26 listopada 2018r. - (jw.) 
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w 
art. 20t ust. 7 uso. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 6 lipca 2018 r. do 25 lipca 2018 r. 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

7 grudnia 2018 r. - (jw.) 

--- ----- - --



4. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia od 06 do 10 lipca 2018 r. do 1 sierpnia 2018 r. 
oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia 
średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do 11 grud. 2018 r. - (jw.) 
do szkoły policealnej. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 12 lipca 2018 r. 2 sierpnia 2018 r. 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

13 grudnia 2018r. - (jw.) 

6. Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły do 20 lipca 2018 r. do końca sierpnia 2018 r. 
ponadgimnazjalnej o liczbie wolnych miejsc w szkole. 

do 13 grudnia 2018 r. - (jw.) 

7 Procedura odwoławcza - zgodnie z art. 20zc. ust. 6, 7, 8, 9 usa. Od 20 lipca - 23 sierpnia 2018 r. 

od 13 grudnia 2018 r. 
do 16 stycznia 2019 r.- (jw.) 

8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 24 sierpnia 2018 r. 
kandydatów przyjętych po przeprowadzeniu procedury odwoławczej, 
zgodnie z art. 20zc. ust. 6, 7, 8, 9 usa. do 17 stycznia 2019 r.- (jw.) 

~ - -~ - -

Świętokrzyski Kurator Oświaty 



Lp. 

1. 

2. 

3. 

załą~zn ' k Nr 3 do zarządzenia 
Q1S 

Nr.., ... fwiętokrzyskiegO Kuratora Oświaty 
z dnia 3 // stycznia 2018 r. 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do szkół 
podstawowych dla dorosłych w roku szkolnym 2018/2019 

Termin w postępowaniu 
rekrutacyj nym 
(w tym dla szkół, w których 
zajęcia dydaktyczna- Termin w postępowaniu 

Rodzaj czynności wychowawcze uzupełniającym 

rozpoczynają się w 
pierwszym powszednim 
dniu lutego) 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej dla dorosłych wraz z od 1 czerwca do 26 czerwca do 13 lipca 2018 r. 
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków 2018 r 
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 30 października 2018 do 
22 listopada 2018 r.(dotyczy 
szkół rozpoczynających 

zajęcia w lutym) 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla do 28 czerwca 2018 r. do 18 lipca 2018 r. 
dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu do 23 listopada 2018 r. -
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej czynności, o których mowa wart. 20t ust. 7 uso. 

Uw.) 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy do 6 lipca 2018 r. 24 lipca 2018 r. 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

do 13 grudnia 2018 r. - Uw.) 

I 



4 . Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego, do 13 lipca 2018 r. 28 lipca 2018 r. 
woli przyjęcia w postaci przedłożenia odpowiednio : 1) dokumentu 
potwierdzającego ukończenie klasy piątej szkoły podstawowej, do 20 grudnia 2018r. - (jw.) 
w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły podstawowej dla 
dorosłych, 2) oryginału świadectwa szkolnego promocyjnego do klasy 
siódmej lub ósmej ośmioletniej szkoły podstawowej albo świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej sześcioletniej. 

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 13 lipca 2018 r. Do końca sierpnia 2018 r. 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych . 

6 Procedura odwoławcza - zgodnie z art. 20zc. ust. 6, 7, 8, 9 uso. od 16 lipca do 20 sierpnia 
2018 r. 

7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 21 sierpnia 2018 r. 
kandydatów przyjętych po przeprowadzeniu procedury odwoławczej, 
zgodnie z art. 20zc. ust. 6, 7,8,9 uso. 

Świętokrz,yski Kurator Oświaty 



Data Nazwa Nazwa 
zespołu szkoły 

Informacja o liczbie wolnych miejsc 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr .1:-/2D/I:? 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

po przeprowadzeniu rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 

Miejscowość Ulica i nr Typ szkoły Przedmioty Ilość wolnych 
rozszerzone/zawód/ miejsc 
klasa 

Świętokrzyski Kurator Oświaty 
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