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ZARZĄDZENIE NR ....... ./2019 r. 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 13 czerwca 2019 r. 

zmieniające Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego postępowania 

uzupełniającego na rok 201912020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej 

do: klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich 

techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia, klas wstępnych w czteroletnich 

liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z 

oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich 

technikach z oddziałami dwujęzycznymi , na semestr pierwszy klas I publicznych szkół 

policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych. 

Na podstawie: 
art. 154 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 
poz. 996 z późno zm.), w związku z art. 149 ust. 6, art. 155 ust. 6 i art. 165 ust. 5, art.l87 
ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo 
Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn zm.), § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania 
rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i 
placówek (Dz. U. 2017 poz. 610), § 1 ust. I rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2019 poz. 1093). 

Zarządzam, co następuje: 

§l. 

W Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 4/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie 
określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego na rok 201912020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej 
do : klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich 

techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia, klas wstępnych w czteroletnich 
liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z 
oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich 



9. 

technikach z oddziałami dwujęzycznymi, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół 

policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, 
wprowadza się następującą zmianę: 

W tabeli wiersz nr 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do od 19 do 25 czerwca 
szkoły o świadectwo ukończenia 2019 r. 
szkoły oraz o zaświadczenie o 
wynikach egzaminu zewnętrznego. 

§2 . 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 



Uzasadnienie 

Niniejsze zarządzenie wydano w związku ze ZITIlaną daty zakończenia roku szkolnego 

2018/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. na dzień 19 czerwca 2019 r. wprowadzoną 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie organizacj i roku szkolnego (Dz. U. 2019 poz. 1093) 


