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Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 

 

 

I etap rekrutacji: 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z załącznikami składamy bezpośrednio  

w szkole pierwszego wyboru od 8.05. do 14.06.2017 r. do godz. 15:00 - komplet wniosków 

uczniów dostarcza upoważniony pracownik gimnazjum: 

1) kwestionariusz – języki obce; 

 

2) karta informacyjna – potwierdzająca przyjęcie ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej 

(wypełnia wychowawca lub inny upoważniony pracownik szkoły); 

 

3) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim lub międzynarodowym – oryginał lub notarialnie poświadczona kopia lub 

urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego 

kandydata – zgodnie z § 6 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; 

 

4) umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy  

o pracę w celu przygotowania zawodowego z dniem 1 września 2017 r. (dotyczy uczniów – 

pracowników młodocianych) zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 15 grudnia 2010 r.  

w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626, z późn. zm.), 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 232)  

i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie 

przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie 

ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U.  

z 2002 r. Nr 214, poz. 1808) – dotyczy klas wielozawodowych w branżowych szkołach  

I stopnia; 

 

5) opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię 

specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do 

szkoły ponadgimnazjalnej w przypadku uzyskania równorzędnych punktów po pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego – oryginał lub notarialnie poświadczona kopia lub 

urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego 

kandydata; 

 

6) kandydaci do klas sportowych i szkół mistrzostwa sportowego dołączają 

zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez 

specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie  

z odrębnymi przepisami, opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe oraz 

pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów); 

 

7) oświadczenie o wielodzietności kandydata wraz z klauzulą o następującej treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”; 
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8) dokumenty potwierdzające niepełnosprawność kandydata: orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie  

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,  

z późn. zm.) – oryginał lub notarialnie poświadczona kopia lub urzędowo poświadczony 

zgodnie z art. 76a § 1 kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata;  

9) dokumenty potwierdzające niepełnosprawność jednego z rodziców / obojga rodziców / 

rodzeństwa kandydata: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  

z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) – oryginał lub notarialnie poświadczona kopia lub 

urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego 

kandydata;  

10) dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie kandydata w rodzinie: prawomocny 

wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie  

o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie  

z jego rodzicem – oryginał lub notarialnie poświadczona kopia lub urzędowo poświadczony 

zgodnie z art. 76a § 1 kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata; 

11) dokumenty potwierdzające objęcie kandydata pieczą zastępczą: dokument poświadczający 

objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.) – 

oryginał lub notarialnie poświadczona kopia lub urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a 

§ 1 kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem 

przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata. 

 

 

Załączniki od 7 do 11 dostarczają tylko ci kandydaci, którzy we wniosku wpisali „TAK” przy 

którymś kryterium ustawowym. 

 

 

Od 16.05. do 31.05.2017 r. – przeprowadzanie prób sprawności fizycznej (dot. kandydatów do 

szkoły ponadgimnazjalnej sportowej). 

 

22.06.2017 r. do godz. 15:00 – ostateczny termin ogłoszenia wyników prób sprawności fizycznej. 

 

 

II etap rekrutacji: 

Od 23.06. od godz. 11:00 do 27.06.2017 r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o: 

1) kopię świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył; 

2) kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczoną za zgodność  

z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył; 

(komplet dokumentów uczniów dostarcza upoważniony pracownik gimnazjum) 
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07.07.2016 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

 

III etap rekrutacji: 

Do 11.07.2017 r. do godz. 15:00 – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 

skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który 

dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez 

kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. 

 

Od 10.07.2017 r. od godz. 12:00 do 13.07.2017 r. do godz. 15.00 (dokumenty składane 

bezpośrednio w szkole przez rodzica kandydata) 

- potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie następujących 

dokumentów: 

1) oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum; 

2) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego; 

3) zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dot. szkół zawodowych). 

 

14.07.2017 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

IV etap rekrutacji (rekrutacja uzupełniająca): 

Od 11.07. od godz. 9:00 do 28.07.2017 r. do godz. 15:00 (bezpośrednio w szkole - rodzic 

kandydata / wspierany przez pedagoga szkolnego gimnazjum) – składanie wniosków wraz  

z załącznikami w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami. 

 

Do 18.08.2017 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej widomości list kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

 

Do 21.08.2017 r. do godz. 12:00 – wydawanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe 

skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał 

wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata 

oświadczenia o wyborze tej szkoły. 

 

Od 18.08. od godz. 12:00 do 25.08.2017 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie woli przyjęcia  

w postaci złożenia oryginałów dokumentów (świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu /dot. szkół zawodowych/). 

 

Do 28.08.2017 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list 

przyjętych i nieprzyjętych. 
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Rekrutacja do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach 

 

1) Gimnazja z terenu Miasta i Gminy Prabuty zgodnie z ogólnym grafikiem, składają komplet 

dokumentów bezpośrednio w ZSP Prabutach   

(w przypadku I i II etapu rekrutacji komplet dokumentów uczniów dostarcza 

upoważniony pracownik gimnazjum, natomiast w III i IV etapie rekrutacji dokumenty 

składa osobiście rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat) 

 

2) Gimnazja z pozostałych gmin, zgodnie z terminami: 

I etap rekrutacji: 

- przyjmowanie wniosków do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach - dyżur 

przedstawiciela Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej ZSP w Prabutach dnia 13.06.2017 r.  

w godz. 12.00-13:00 s. 214 II piętro w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie; 

(komplet podań uczniów dostarcza upoważniony pracownik gimnazjum) 

 

II etap rekrutacji: 

- dyżur przedstawiciela Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej ZSP w Prabutach dnia 27.06.2017 r. 

w godz. 12.00-13:00 s. 214 II piętro w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie; 

(komplet dokumentów  uczniów dostarcza upoważniony pracownik gimnazjum) 

 

III etap rekrutacji: 

 - dyżur przedstawiciela Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej ZSP w Prabutach dnia 11.07.2017 r. 

w godz. 12.00-13.00 s. 214 II piętro w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. 

      (osobiście rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat) 

 

IV etap rekrutacji - bezpośrednio w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach,  

ul. Szkolna 4. 


