
Terminy  przeprowadzenia  postępowania  rekrutacyjnego  oraz  postępowania
uzupełniającego  do  oddziałów  klas  pierwszych  publicznych  szkół
ponadgimnazjalnych  dla  młodzieży,  klasy  pierwszej  publicznej  szkoły
ponadpodstawowej (trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, o której mowa w
art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe) na terenie województwa
zachodniopomorskiego na rok szkolny 2018/2019

Termin w rekrutacji

zasadniczej

Rodzaj czynności

od 9 maja 2018 r.
do 19 czerwca 2018 r.
do godz. 15.00

od 9 maja 2018 r.
do 22 maja 2018 r.

Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych trzyletnich
liceów  ogólnokształcących,  czteroletnich  techników  i
branżowych  szkół  I  stopnia  wraz  z  dokumentami
potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
-  klasy  pierwszej  liceum  ogólnokształcącego  z  oddziałami
dwujęzycznymi.

od 23 maja 2018 r. 
do 8 czerwca 2018 r.

5.06. godz. 16.00 j. włoski
7.06. godz. 16 j. angielski

Przeprowadzenie  sprawdzianu  uzdolnień  kierunkowych,  o
którym mowa w art.  20f  ust.  5  ustawy o  systemie  oświaty  w
związku z art. 149 ust.4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 ustawy –
Przepisy wprowadzające.
Przeprowadzenie  prób sprawności fizycznej,  o których mowa w
art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z
art. 149 ust.4 i ust.7, art. 155 ust. 4 i ust. 7 art. 165 ust. 3 i ust. 4
ustawy – Przepisy wprowadzające.  Przeprowadzenie sprawdzianu
kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy
o systemie oświaty w związku z art. 149 ust. 4 i ust. 7, art. 155 ust.
4  i  ust.  7  ustawy  –  Przepisy  wprowadzające,  sprawdzianu
kompetencji językowych o którym mowa w art. 7b ust. 1c ustawy
o systemie oświaty w związku z art. 149 ust.4 i ust. 7 art. 155 ust.
4 i ust. 7 ustawy – Przepisy  wprowadzające.

do 11 czerwca 2018 r. Podanie  do  publicznej  wiadomości przez  komisję  rekrutacyjną
listy  kandydatów,  którzy  uzyskali  pozytywne  wyniki  prób
sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i
ust.  4  ustawy  o  systemie  oświaty  Podanie  do  publicznej
wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy
uzyskali  pozytywny  wynik  sprawdzianu  kompetencji
językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy, w tym w
szkole  ponadgimnazjalnej  ogólnodostępnej  z  oddziałem
międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. 1c ustawy o systemie
oświaty .

Od 15 czerwca 2018r.
do 19 czerwca 2018r.
do godz. 15.00

Możliwość dokonania zmiany wybranych szkół. 

od 22 czerwca 2018 r.
do 26 czerwca 2018 r.
do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej liceum 
ogólnokształcącego o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o 
zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do 28 czerwca 2018 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego.

dnia 6 lipca 2018 r.
do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych



do 10 lipca 2018 r.
do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata 
pełnoletniego woli.

dnia 11 lipca 2018 r.
do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


