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ZARZĄDZENIE Nr  24 /2017 

 

POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY 

z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do szkół 

ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących 

dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2017/2018, zawierającego 

szczegółowe terminy dokonywania tych czynności 

Na podstawie: 

- art. 149, 155, 165, 204 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60); 

- 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. z 2017 r. poz.586);  

- § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej  

przez publiczne szkoły i placówki  (Dz.U. z 2002 r., nr 506, Dz.U. z 2011 r. nr 176, poz. 1051) 

 

Ustalam 

§ 1 

1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 

ponadgimnazjalnych, szkół policealnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla 

dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  na terenie województwa 

pomorskiego na rok szkolny 2017/2018 stanowiący załącznik Nr 1. 

2. Harmonogram czynności w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym do klas 

pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych, szkół podstawowych i 

gimnazjów dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  na terenie 

województwa pomorskiego na rok szkolny 2017/2018 stanowiący załącznik Nr 2. 

 

 

 



§ 2 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku. 

§ 3 

Zobowiązuję dyrektorów szkół do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z harmonogramami,  

o których mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Pomorski Kurator Oświaty 

Monika Kończyk 

 

 

Załączniki: 

1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 

ponadgimnazjalnych, szkół policealnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla 

dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  na terenie województwa 

pomorskiego na rok szkolny 2017/2018 stanowiący załącznik Nr 1. 

2. Harmonogram czynności w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym do klas 

pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych, szkół podstawowych  

i gimnazjów dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  na terenie 

województwa pomorskiego na rok szkolny 2017/2018 stanowiący załącznik Nr 2. 
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