
Załącznik nr 1 
TERMINY NABORU DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 
 

1. Rejestracja gimnazjalistów - kandydatów w elektronicznym systemie NABO 
 
10 maja 2018 r. (od godz. 10.00) – 18 maja 2018 r. (do godz. 15.00) 
 
2. Wybieranie preferencji i składanie podań w szkołach pierwszego wyboru 
przez wszystkich gimnazjalistów – kandydatów - do liceów, techników i 
branżowych szkół I stopnia 
 
10 maja 2018 r. (od godz. 10.00) – 18 maja 2018 r. (do godz. 15.00) 
 
3. Pobieranie ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe, skierowań na 
badania lekarskie, przez  kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w 
danym zawodzie 
 
w terminie składania podań o przyjęcie do szkoły,  tj. od 10 maja (od godz. 10.00 - 18 
maja 2018r. do godz. 15.00) oraz od 06 lipca (od godz. 12.00) do 09 lipca 2018 (do 
godz. 16.00) 
 
4. Ewentualna zmiana preferencji kandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie 
majowym lub z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli tego zrobić w 
pierwszym terminie) 
 
15 czerwca 2018r. (od godz. 10.00) – 19 czerwca 2018r. (do godz. 16.00) 
 

5. Dostarczanie przez kandydatów dokumentów (świadectwo ukończenia 
gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego – kopie 
poświadczone za zgodność przez gimnazjum) do szkół pierwszego wyboru 
 
22 czerwca 2018r. (od godz. 12.00) – 27 czerwca 2018r. (do godz. 16.00) 
 
6.Ogłoszenie przez szkoły list kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych do przyjęcia. 
 
6 lipca 2018r. godz. 12.00 
 
7. Składanie przez  gimnazjalistów – kandydatów oryginałów dokumentów 
(także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu) 
 
6 lipca 2018r.  (od godz. 12.00) – 12 lipca 2018r. (do godz. 10.00) 
 
8. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół. 
 
12 lipca 2018r. godz. 16.00 
 



 
 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej 

 
1. Składanie przez gimnazjalistów – kandydatów, w wybranych szkołach, podań 
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
 
13 lipca 2018r. (od godz. 08.00) – 16 lipca 2018r. (do godz.16.00) 
 
2. Pobieranie ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe, skierowań na 
badania lekarskie, przez  kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w 
danym zawodzie 
 
w terminie składania wniosku o przyjęcie do szkoły,  tj. 13 - 16 lipca 2018r. 
 
3. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów 
przez komisje rekrutacyjne 
 
Od 13 lipca do 28 sierpnia 2018r. 
 
4. Ogłoszenie przez szkoły list  kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych do przyjęcia. 
 
29 sierpnia 2018 r. godz. 12.00 
 
5. Składanie przez  gimnazjalistów – kandydatów oryginałów dokumentów 
(także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu) 
 
29 sierpnia 2018r. (od godz. 12.00) – 30 sierpnia 2018r. (do godz. 16.00) 
 
6. Ogłoszenie  list  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół. 
 
31 sierpnia 2018r. godz. 12.00 

 
 

 

 

  


