
Harmonogram czynności w systemie naborowym na rok szkolny 2017/2018 

do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz klas I branżowych szkół I stopnia dla młodzieży 

 

Lp. Czynności 

Terminy w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Terminy w postępowaniu 

uzupełniającym 

data 

rozpoczęcia 

data 

zakończenia 

data 

rozpoczęcia 

data 

zakończenia 

1 Rozpoczęcie realizacji umowy 
zgodnie z podpisaną umową 

2 Szkolenie administratora organu 

prowadzącego i osób obsługujących punkty 

naboru 

24.04.2017 r. 

3 Wprowadzenie do systemu oferty 

edukacyjnej 

od dnia szkolenia 

do 08.05.2017 r. godz. 15
00

 

4 Weryfikacja oferty edukacyjnej, a następnie 

jej publikacja; uruchomienie kanału 

Kandydat 

od dnia szkolenia 

do 10.05.2017 r. godz. 15
00

 

5 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły; 

rejestracja kandydatów w systemie 

15.05.2017 r.  

 
KO*  

26.05.2017 r. 

do godz. 15
00

 
KO

  

7.07.2017 r.  

 
KO 

12.07.2017 r. 

do godz. 15
00 

KO 

6 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej 

dot. oddziałów sportowych 
15.05.2017 r.  

KO 

22.05.2017 r. 

 KO 

7.07.2017 r.  

KO 

10.07.2017 r.  

KO 

7 Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji 

językowych, w tym w szkole 

ponadgimnazjalnej z oddziałem 

międzynarodowym; Przeprowadzenie 

sprawdzianu uzdolnień kierunkowych 

15.05.2017 r.  
 

 

 

KO 

22.05.2017 r.  
 

 

 

KO 

7.07.2017 r. 
 

 

 

KO 

10.07.2017 r. 
 

 

 

KO 

8 Dostarczenie dokumentów potwierdzających 

osiągnięcia (kopie świadectw i zaświadczeń 

o wynikach egzaminu gimnazjalnego) do 

szkół pierwszego wyboru 

23.06.2017 r.  
 

 

KO 

27.06.2017 r.  

do godz. 15
00  

 

KO 

- - 

9 Weryfikacja zgromadzonych w systemie 

danych o osiągnięciach z dokumentami 

dostarczonymi przez kandydatów 

23.06.2017 r.  

 

 

27.06.2017 r.  

godz. 17
00

 

 

- - 

10 Porządkowanie list chętnych 
28.06.2017 r.  

od godz. 8
00

 

28.06.2017 r.  

do godz. 10
00

 
- - 

11 Symulacja i ostateczny przydział 
28.06.2017 r.  

od godz. 11
00

 

28.06.2017 r.  

do godz. 16
00

 
- - 

12 Pobranie list zakwalifikowanych 

do przyjęcia 
28.06.2017 r.  

od godz. 16
00

 

29.06.2017 r.  

do godz. 11
00

 
- - 

13 Publikacja list zakwalifikowanych 

do przyjęcia i list kandydatów 

niezakwalifikowanych 

29.06.2017 r.  o godz. 12
00 

 

KO 

2.08.2017 r.  o godz. 12
00

 

 

KO 

14 Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez 

dostarczenie oryginałów świadectwa 

i zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego 

29.06.2017 r.  

od godz. 12
00

 

6.07.2017 r.  

do godz. 15
00

 

 

KO 

do 7.08.2017 r. 

do godz. 15
00

 

 

KO 

15 Pobranie list przyjętych oraz list wolnych 

miejsc 
06.07.2017 r.  

od godz. 15
00

 

07.07.2017 r.  

do godz. 11
00

 

07.08.2017 r.  

od godz. 8
00

 

08.08.2017 r.  

do godz. 11
00

 

16 Publikacja list kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych oraz list wolnych miejsc 
7.07.2017 r.  o godz. 12

00
  

KO
 
 

8.08.2017 r.  o godz. 12
00  

KO 

* KO – termin ustalony przez Lubuskiego Kuratora Oświaty 


