
INFORMACJE DLA  KANDYDATÓW 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA SEMESTR PIERWSZY  

 SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH W CHEŁMŻY 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019. 

 

 Podstawa prawna: 

- Zarządzenie Nr 28/2018  Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.01.2018 r. 

 

I. Terminarz rekrutacji. 

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

Złożenie wniosku o przyjęcie na semestr I  

szkoły policealnej  (wnioski przyjmuje 

sekretariat uczniowski). 

Szkoła nie uczestniczy w rekrutacji 

elektronicznej. 

od 21 maja 2018r.  

(poniedziałek) 

do 4 lipca 2018r.  (środa) 

do godziny 12:00. 

 

 

od 5 listopada 2018r. 

(poniedziałek) do 29 

listopada 2018r. 

(czwartek) do godz. 

15:00.1 

od 26 lipca 2018r. 

(czwartek) do 30 lipca 

2018r. (poniedziałek) do 

godziny 15:00. 

 

 

od 28 grudnia 2018r. 

(piątek) do 2 stycznia 

2019r. (środa) do godz. 

15:00.1   

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie  do szkoły 

policealnej. 

 do 5 lipca  2018r.  

(poniedziałek). 

 

do 30 listopada 2018r. 

(piątek). 1 

do 2  sierpnia 2018r. 

(czwartek). 

 

do 4 stycznia 2019r.  

( piątek)  godz. 15.00.1 

Ogłoszenie listy kandydatów 

zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych.   

 20 lipca 2018r. (piątek)   

godz. 12:00. 

 

17 grudnia 2018r. 

(poniedziałek) 

godz.12.001 

 17 sierpnia 2018r. (piątek)  

godz. 12.00. 

 

21 stycznia 2019r. 

(poniedziałek) godz. 

12.00.1 

Wydanie przez szkołę skierowań  na do 23 lipca 2018r. do 20 sierpnia 2018r. 



badania lekarskie kandydatom z listy 

kandydatów zakwalifikowanych do nauki 

w danym zawodzie.  

(poniedziałek) do godz. 

12:00. 

 

do 19 grudnia 2018r. 

(środa) do godz. 12.00.1 

(poniedziałek ) do godz. 

12:00. 

 

do 22 stycznia 2019r. 

(wtorek) do godz. 12.00. 1 

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

albo pełnoletniego kandydata  woli 

podjęcia nauki w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa potwierdzającego 

posiadanie wykształcenia średniego oraz 

zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych   do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

do 25 lipca 2018r. (środa) 

do godz. 15:00. 

 

do 27 grudnia 2018r. 

(czwartek) do 

godz.15.00.1 

do 24 sierpnia  2018r. 

(piątek) do godz. 12:00. 

 

do 25 stycznia 2019r. 

(piątek) do godz.15.00.1 

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych. 

 26 lipca 2018r.  

(czwartek)  godz.12:00. 

 

 

 27 sierpnia 2018r. 

(poniedziałek) do godz. 

12:00. 

28 stycznia 2019r.  

(poniedziałek)  

godz.12.00. 1 

Poinformowanie przez dyrektora  kuratora 

oświaty  o liczbie wolnych miejsc w 

szkole.  

niezwłocznie, nie później 

niż 26 lipca 2018r. 

(czwartek) do godz. 

15.00. 

 

niezwłocznie, nie później 

niż 28 grudnia  2018r. 

(piątek) do godz. 15.00.1 

 

niezwłocznie, nie później 

niż 27 lipca 2018r. 

(czwartek) do godz. 15.00. 

 

 

niezwłocznie, nie później 

niż 28 stycznia 2019r. 

(poniedziałek) do godz. 

15.00.1 

 

 

1Dotyczy szkół policealnych, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze  w klasie I , w 

semestrze pierwszym rozpoczynają się w pierwszym powszednim  dniu lutego.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


