Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do szkół
ponadgimnazjalnych i klasy I branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny
2018/2019 w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie

1. Składanie przez kandydatów podań podpisanych przez rodziców lub prawnych
opiekunów
od 14 maja do 15 czerwca 2018 roku
2. Uzupełnienie podania o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia
gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 roku
3. Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia oraz niezakwalifikowanych
4 lipca 2018 roku - godz. 1000
4. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie
od 14 maja do 5 lipca 2018 roku
5. Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole przez
złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, jeżeli nie zostały złożone
wcześniej (pkt. 2 terminarz rekrutacji) oraz dostarczenie zaświadczenia
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu
do 6 lipca 2018 roku - do godz. 1400
6. Badania lekarskie dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół
zawodowych odbędą się w Zespole Szkół nr 1w Hrubieszowie (budynek B szkołyparter)
11 czerwca – 13 czerwca 2018 roku (godz. 800-1400)
7. Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informacja
o wolnych miejscach w szkole
9 lipca 2018 roku – godz. 1200
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8. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej w przypadku wolnych miejsc
a) składanie przez kandydatów podań podpisanych przez rodziców lub
prawnych opiekunów wraz ze świadectwem ukończenia gimnazjum oraz
zaświadczeniu o wynikach egzaminu gimnazjalnego – od 9 lipca do 27
lipca 2018 r.
b) publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia oraz niezakwalifikowanych –
17 sierpnia 2018 r. - godz. 1000
c) wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie –do 21 sierpnia
2018 r.
d) potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole przez
złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, jeżeli nie zostały
złożone wcześniej (pkt. 7a terminarz rekrutacji) oraz dostarczenie
zaświadczenia
lekarskiego
zawierającego
orzeczenie
o
braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – do
29 sierpnia 2018 r. - do godz. 1400
e) publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 30 sierpnia 2018 r.
-do godz. 1500
Kalendarium procedury rekrutacyjnej
do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
1. Składanie dokumentów
do 26 czerwca 2018 roku
2. Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia oraz niezakwalifikowanych
do 24 lipca 2018 roku - godz. 1000
3. Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w szkole przez złożenie
oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, jeżeli nie
zostało złożone wcześniej (pkt. 1 terminarz rekrutacji)
do 3 sierpnia 2018 r. - do godz. 1500
4. Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informacja o wolnych
miejscach w szkole
8 sierpnia 2017 r. – do godz. 1000
5. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej w przypadku wolnych miejsc
a) składanie dokumentów – do 13 sierpnia 2018 r.
b) publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia oraz niezakwalifikowanych
– 27 sierpnia 2018 r.
c) potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w szkole przez
złożenie oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej,
jeżeli nie zostało złożone wcześniej (pkt. 5a terminarz rekrutacji)
– do 29 sierpnia 2018 r. – do godz. 1500
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d) publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
– 30 sierpnia 2018 r.

Kalendarium procedury rekrutacyjnej
do szkoły policealnej
1. Składanie dokumentów
od 1 czerwca 2018 r. do 13 lipca 2018 r.
2. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie
od 1 czerwca 2018 r. do 13 lipca 2018 r.
3. Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia oraz niezakwalifikowanych
18 lipca 2018 roku godz. 1500
4. Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w szkole przez złożenie
oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej, jeżeli nie zostało złożone
wcześniej (pkt. 1 terminarz rekrutacji) oraz zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu
do 24 lipca 2018 r. – do godz. 1500
5. Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informacja o
wolnych miejscach w szkole
25 lipca 2018 r. – godz. 1200
6. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej w przypadku wolnych miejsc
a) składanie dokumentów – od 25 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r.
b) wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie od 25 lipca
2018 r. do 17 sierpnia 2018 r.
c) publikacja
list
zakwalifikowanych
do
przyjęcia
oraz
00
niezakwalifikowanych – 24 sierpnia 2018 r. – do godz. 12
d) potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w szkole przez
złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej jeżeli nie
zostało złożone wcześniej (pkt. 5a terminarz rekrutacji) – do 29 sierpnia
2018 r. – do godz. 1500
e) publikacja
list
kandydatów
przyjętych
i
nieprzyjętych
00
– 30 sierpnia 2018 r. – do godz. 12
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