
1 

 

Zarządzenie Nr 12/2016                            

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 29 stycznia 2016 r. 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017  do publicznych gimnazjów, 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych i publicznych szkół dla dorosłych  

w województwie kujawsko – pomorskim, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania 

czynności  określonych w tym harmonogramie, w tym terminy składania dokumentów  

 

Na podstawie § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów 

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji 

rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942),    

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 

2016/2017 do klas pierwszych publicznego gimnazjum ustala się harmonogram czynności  

i szczegółowe terminy ich dokonywania, w tym terminy składania dokumentów: 

 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1 2 3 4 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a 

Złożenie wniosku o przyjęcie do 

gimnazjum wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie 

przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym 

Złożenie wniosku o przyjęcie do: 
- gimnazjum sportowego lub 

oddziału sportowego w gimnazjum  

ogólnodostępnym, gimnazjum 

mistrzostwa sportowego  

(art. 20h ust. 1 pkt. 3 i ust. 4 

ustawy o systemie oświaty),  

-  gimnazjum dwujęzycznego 

 i  oddziału dwujęzycznego w 

gimnazjum  ogólnodostępnym  

(art. 20i ust. 1 ustawy), 

- oddziału międzynarodowego  

w gimnazjum ogólnodostępnym 

(art. 7b ust. 1c ustawy)  

Od  11 maja 2016 r.  

(środa) 

do 10 czerwca 2016r. 

(piątek) do godz. 15.00 

 

 
  

Od 22 lipca 2016 r. 

(piątek) od 12.00 
do 26 lipca 2016 r. 

(wtorek) do godz. 

15.00  

  

Od 25 kwietnia 2016 r.  

(poniedziałek) 

do 11 maja 2015 r.  

(środa) do godz. 15.00 

  2 Przeprowadzenie prób sprawności 

fizycznej, o których mowa w art. 

20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy  

Od 16 maja 2016 r.  

(poniedziałek) 

do 31 maja 2016 r. 

Od 27 lipca 2016 r. 

(środa) 

 do 29 lipca 2016 r. 
  3 Przeprowadzenie sprawdzianu pre-
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dyspozycji językowych, o którym 

mowa w art. 20i ust. 1 ustawy, 

 w tym w gimnazjum 

ogólnodostępnym z oddziałem 

międzynarodowym zgodnie  

z art. 7b ust. 1c ustawy  

(wtorek) 
 

 

(piątek) 

 

  4 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  

Do 6 czerwca 2016 r. 

(poniedziałek) do godz. 

12.00 
  

Do 1 sierpnia 2016 r. 

(poniedziałek) do 

godz. 12.00 
  

  5 Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów, którzy uzyskali pozy-

tywny wynik sprawdzianu predy-

spozycji językowych, o którym 

mowa w art. 20i ust. 1 ustawy, 

w tym w gimnazjum ogólnodostęp-

nym z oddziałem międzynarodo-

wym zgodnie z art. 7b ust. 1c 

ustawy  

  6 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie 

do gimnazjum o świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej 

oraz o zaświadczenie o wynikach 

sprawdzianu  

Od 24 czerwca 2016 r. 

(piątek)  

 

do 28 czerwca 2016 r.  

(wtorek) do godz. 15.00 

 

  7 Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do gimnazjum i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym, 

w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności, o których 

mowa w art. 20t ust. 7 ustawy  

Do 30 czerwca 2016 r.  

(czwartek) 
 

 

Do 2 sierpnia 2016 r. 

(wtorek) 

 

  8 Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów 

niezakwalifikowanych  

Do 18 lipca 2016 r. 

(poniedziałek) do godz. 

12.00  

  

Do 18 sierpnia 

 2016 r. (czwartek) 

 

 

  9 Potwierdzenie przez rodzica 

kandydata woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej  

i oryginału zaświadczenia  

o wynikach sprawdzianu, o ile nie 

zostały one złożone w uzupełnieniu 

wniosku o przyjęcie do gimnazjum  

Do 20 lipca 2016 r. 

(środa) do godz. 15.00 

 

Do 22 sierpnia 2016 r 

(poniedziałek) 

 

                                                         Podanie do publicznej wiadomości Do 22 lipca 2016 r. Do 26 sierpnia 2016 r 
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10 przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych  

(piątek) do godz. 12.00 

  

(piątek) 

  

 
 

 

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  na rok szkolny 

2016/2017 do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych z wyjątkiem szkół 

policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych ustala się harmonogram czynności  

i szczegółowe terminy ich dokonywania w tym terminy składania dokumentów: 

 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1 2 3 4 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a 

Złożenie wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadgimnazjalnej wraz  

z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym  

 

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do: 

- szkoły w której program 

nauczania realizowany w szkole 

lub oddziale wymaga od kandy-

datów szczególnych indywidu-

alnych predyspozycji (art. 20f ust. 

5 ustawy o systemie oświaty),  

- szkoły ponadgimnazjalnej 

sportowej lub oddziału sporto-

wego w szkole ogólnodostępnej, 

szkoły ponadgimnazjalnej 

mistrzostwa sportowego (art. 20h 

ust. 1 pkt. 3 i ust. 4 ustawy),  

-  szkoły ponadgimnazjalnej 

dwujęzycznej lub oddziału 

dwujęzycznego w szkole ponad-

gimnazjalnej ogólnodostępnej  

(art. 20j ust. 1 ustawy), 

- do oddziału międzynarodowego 

w szkole ponadgimnazjalnej 

ogólnodostępnej 

Od  23 maja 2016 r.  

(poniedziałek) 

do 20 czerwca 2016r. 

(poniedziałek)  

do godz. 15.00 

Od 27 lipca 2016 r.  

(środa) od godz. 12.00 

do 29 lipca 2016 r. 

(piątek) do godz. 15.00 

 

 

 

 

 

 

Od 30 grudnia 2016 r. 

od godz. 12.00  

do 2 stycznia 2017 r. do 

godz. 15.00
1 

Od 7 listopada 2016 r. 

(poniedziałek) 

do 30 listopada 2016 r. 

(środa) do godz. 15.00 
1 

 

Od 27 kwietnia 2016 r. 

(środa)  

do 11 maja 2015 r.  

(środa) 

 

 

Od 26 października 2016 

r. (środa) 

do  14 listopada 2016 r. 

(poniedziałek)
1 

  2 Przeprowadzenie prób sprawności 

fizycznej, o których mowa  

w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 

ustawy  

Od 16 maja 2016 r.  

(poniedziałek) 

do 31 maja 2016 r. 

(wtorek) 

 

Od 17 listopada 2016 r. 

(czwartek) 

 Od 1 sierpnia 2016 r. 

(poniedziałek) 

 Do 2 sierpnia 2016 r. 

(wtorek) 

 
 

  3 Przeprowadzenie sprawdzianu 

kompetencji językowych, o którym 

mowa w art. 20j ust. 1 ustawy,  
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w tym w szkole ponadgimnazjalnej 

ogólnodostępnej z oddziałem 

międzynarodowym zgodnie  

z art. 7b ust. 1c ustawy  

do 30  listopada 2016 r. 

(środa)
1 

   4 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  

Do 6 czerwca 2016 r. 

(poniedziałek) 

do godz. 12.00 

Do 30  listopada 2016 r. 

(środa)
1 

 

Do 2 sierpnia 2016 r. 

(wtorek)  

do godz. 15.00 
  

 

   5 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  

   6 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie 

do szkoły ponadgimnazjalnej  

o świadectwo ukończenia 

gimnazjum oraz o zaświadczenie  

o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego  

Od 24 czerwca 2016 r . 

(piątek)  

do 28 czerwca 2016 r. 

(wtorek) do godz. 15.00  

 

Do 1 grudnia 2016 r. do 

godz. 15.00
1
 

  7 Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do szkoły ponadgimnazjalnej  

i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie 

przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności, o których 

mowa w art. 20t ust. 7 ustawy  

Do 30 czerwca 2016 r.  

(czwartek) 
  

Do 3 sierpnia 2016 r. 

(środa) 
 

Do 2 grudnia 2016 r.  

(piątek)
1
 

 

  8 Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów 

niezakwalifikowanych  

Do 18 lipca 2016 r. 

(poniedziałek)  

do godz. 12.00 

Do 18 sierpnia 2016 r. 

(czwartek) 

 

Do 19 grudnia 2016 r. 

(poniedziałek)  

do godz. 12.001 

  9 Wydanie przez szkołę prowadzącą 

kształcenie zawodowe skierowania 

na badanie lekarskie kandydatowi 

z listy kandydatów 

zakwalifikowanych, który dokonał 

Do 20 lipca 2016 r.  

do godz. 15.00 

 

 

Do 21 grudnia 2016 r. 

Do 22 sierpnia 2016 r. 

(poniedziałek) 
 

Do 23 stycznia 2017 r. 

(wtorek) do godz. 15.001 

                                                           
1
 Dotyczy zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się  

w pierwszym powszednim dniu lutego. 
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wyboru kształcenia w danym 

zawodzie w jednej szkole,  

w przypadku złożenia przez 

kandydata oświadczenia o wyborze 

tej szkoły  

do godz. 15.00
1 

10 Potwierdzenie przez rodzica kandy-

data albo kandydata pełnoletniego 

woli przyjęcia w postaci przedłoże-

nia oryginału świadectwa ukończe-

nia gimnazjum i oryginału 

zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego, o ile nie 

zostały one złożone w uzupełnieniu 

wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej, a w przypadku 

szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe - także zaświadczenia 

lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu  

Do 25 lipca 2016 r.  

do godz. 15.00
 

 

 

 

 

 

Do 28 grudnia 2016 r. 

do godz. 15.00
1 

 

Do 25 sierpnia 2016 r. 

(czwartek)  

do godz. 15.00
 

 

 
 

 

 
 

Do 26 stycznia 2017 r. 

do godz. 15.00
1 
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Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych  

Do 27 lipca 2016 r.  

(środa) do godz. 12.00 

 

Do 29 grudnia 2016 r. 

(czwartek)  

do godz. 12.00
1 

Do 26 sierpnia 2016 r. 

(piątek) do godz. 12.00 

Do 27 stycznia 2017 r. 

(piątek) do godz. 

12.00
1 

12  Poinformowanie przez dyrektora 

szkoły ponadgimnazjalnej kuratora 

oświaty o liczbie wolnych miejsc  

w szkole2) 

Niezwłocznie, nie 

później niż 27 lipca 

2016 r. (środa) 

do godz. 15.00 

…………………. 

Do 29 grudnia 2016 r. 

(czwartek)  

do godz. 15.00
1 

Niezwłocznie nie 

później niż 26 sierpnia  

2016 r. (piątek)  

do godz. 15.00 

……………….. 

Niezwłocznie nie 

później niż 27 stycznia  

2016 r. (piątek) 

do godz. 15.00
1 

 

§ 3. W postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  na rok szkolny 

2016/2017 na pierwszy semestr szkół policealnych ustala się harmonogram czynności  

i szczegółowych terminów ich dokonywania, w tym terminów składania dokumentów: 

Lp. Rodzaj czynności 

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1 2 3 4 

 1 

 

 

 

 

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

policealnej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym  

 

Od 4  maja 2016 r. 

(środa) 

do 4 lipca 2016 r. 

(poniedziałek)  

do godz. 15.00 

Od 28 lipca 2016 r.  

(czwartek)  

 

do 1 sierpnia 2016 r. 

(poniedziałek)  

do godz. 15.00 

 
Od 7 listopada 2016 r. 

(poniedziałek) 
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1a 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do: 

- szkoły w której program nauczania 

realizowany w szkole wymaga od 

kandydatów szczególnych indywidu-

alnych uzdolnień lub predyspozycji 

przydatnych w danym zawodzie,  

(art. 20g ust. 1a i art, 20k ust. 1a 

ustawy o systemie oświaty),  

do 30 listopada 2016 r. 

(środa)  

do godz. 15.001 

 

 

 
Od 28 grudnia 2016 r. 

(środa)  

do 2 stycznia 2017 r. 

(poniedziałek) do 

godz. 15.00
1 

Od 4maja 2016 r. 

(środa) 

do 20 maja 2016 r. 

(piątek) do godz. 15.00  

Od 26 października  

2016 r.  (środa)) 

do  14 listopada 2016 r. 

(poniedziałek)  

do godz. 15.00
1 

 2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły 

policealnej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności, o których 

mowa w art. 20t ust. 7 ustawy  

Do 6 lipca 2016 r. 

(środa)
 

 

Do 2 grudnia 2016 r.  

(piątek)
1 

 

 

 

Do 1 sierpnia  

2016 r.
 

 

 

Do 4 stycznia 2016 r. 

(środa)
1 

 

 3 Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych  

Do 25 lipca 2016 r.  

(poniedziałek)  

do godz. 12.00  

Do 4 sierpnia 2016 r. 

(czwartek)  

  

Do 4 stycznia 2017 r. 

(środa)
1 Do 19 grudnia 2016 r. 

(poniedziałek)
  

do godz. 12.00
1
  

4 Potwierdzenie przez kandydata albo 

rodzica kandydata niepełnoletniego 

woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa 

potwierdzającego posiadanie 

wykształcenia średniego, o ile nie 

zostało ono złożone wraz z wnioskiem 

o przyjęcie do szkoły policealnej  

Do 27 lipca 2016 r. 

(środa) do godz. 15.00 

 

 

Do 21 grudnia 2016 r. 

(środa) do godz. 15.00
1 

 
 

 

Do 26 sierpnia 2016 r. 

(piątek) do godz. 15.00 

 

 

Do 26 stycznia 2017 r. 

(czwartek)  do godz. 

15.00
1 

 

5  Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów  

nieprzyjętych  

 

Do 28 lipca 2016 r. 

(czwartek)  

do godz. 12.00
 

  

Do 22 grudnia 2016 r. 

(czwartek)  

do godz. 12.00
1 

Do 29 sierpnia 2016 r. 

(poniedziałek)  

do godz. 12.00 

Do 27 stycznia 2017 r. 

(piątek)   

do godz. 12.00
1 

6  Poinformowanie przez dyrektora 

szkoły policealnej kuratora oświaty  

o liczbie wolnych miejsc w szkole  

Niezwłocznie nie 

później niż 28 lipca 

2016 r. (czwartek)  

do godz. 15.00 
 

Niezwłocznie nie 

później niż 22 grudnia  

2016 r. (czwartek)  

Niezwłocznie nie 

później niż 29 sier-

pnia  2016 r. 

(poniedziałek)  

do godz. 15.00 

 

Niezwłocznie nie 
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do godz. 15.00
1 

 
później niż  27 

stycznia  2017 r. 

(piątek) 

 do godz. 15.00
1 

1
 Dotyczy szkół policealnych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym 

powszednim dniu lutego. 

 

§ 4. W postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  na rok szkolny 

2016/2017 do szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych  

i klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, ustala się harmonogram czynności  

i szczegółowe terminy ich dokonywania w tym terminów składania dokumentów : 

 

Lp. Rodzaj czynności 

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1 2 3 4 

 1 Złożenie wniosku o przyjęcie  

do szkoły dla dorosłych wraz  

z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym  

Od  30 maja 2016 r. 

(poniedziałek) 

do 4 lipca 2016 r. 

(poniedziałek)  

do godz. 15.00 

Od 28 lipca 2016 r.  

(czwartek)  
do 1 sierpnia  2016 r. 

(poniedziałek)  

do godz. 15.00 

 

Od 28 grudnia 2016 r. 

(środa) do 2 stycznia 

2017 r. (poniedziałek) 

do godz. 15.00
1 

Od 7 listopada 2016 r. 

(poniedziałek)  

do 30 listopada 2016 r. 

(środa) do godz. 15.00
1
 

 2  Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły dla dorosłych i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie 

przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności, o których 

mowa w art. 20t ust. 7 ustawy  

Do 6 lipca 2016 r. 

(środa)
 

 

Do 2 grudnia 2016 r.  

(piątek)
1 

Do 1 sierpnia  

2016 r. (czwartek) 

 

Do 4 stycznia 2017 r. 

(środa)
1 

 

 3 Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych  

Do 25 lipca 2016 r.  

(poniedziałek)  

do godz. 12.00 

Do 23 sierpnia 2016 r. 

(wtorek)  

do godz. 12.00 

 

Do 23 stycznia 2017 r. 

(poniedziałek)  

do godz. 12.00
1 

Do 19 grudnia 2016 r. 

(poniedziałek)  

do godz. 12.00
1 

4  Potwierdzenie przez kandydata albo 

rodzica kandydata niepełnoletniego 

woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

odpowiednio:  

1) dokumentu potwierdzającego 

ukończenie klasy piątej szkoły 

podstawowej, w przypadku ubiegania 

się o przyjęcie do szkoły  

podstawowej dla dorosłych,  

Do 25 lipca 2016 r. 

(poniedziałek)  

do godz. 12.00
1
 

 

Do 21 grudnia 2016 r. 

(środa) do godz. 15.00
1 

Do 26 sierpnia 2016 r. 

(piątek) do godz. 15.00 

 

 

Do 26 stycznia 2017 r. 

(czwartek) do godz. 

15.00
1 
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2) oryginału świadectwa szkolnego 

promocyjnego do klasy siódmej lub 

ósmej ośmioletniej szkoły podsta-

wowej albo świadectwa ukończenia 

sześcioletniej szkoły podstawowej,  

w przypadku ubiegania się o przyjęcie 

do gimnazjum dla dorosłych,  

3) oryginału świadectwa ukończenia 

gimnazjum lub ośmioletniej szkoły 

podstawowej, w przypadku ubiegania 

się o przyjęcie do liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych,  

4) pisemnego oświadczenia  

w przypadku kandydata do szkoły 

podstawowej dla dorosłych, o którym 

mowa w art. 20k ust. 5 ustawy  

- o ile nie zostały one złożone wraz  

z wnioskiem o przyjęcie do szkoły dla 

dorosłych  

5  Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych  

Do 28 lipca 2016 r. 

(czwartek)  

do godz. 12.00 

 

Do 22 grudnia 2016 r. 

(czwartek)  

do godz. 12.00
1 

Do 29 sierpnia 2016 r. 

(poniedziałek)  

godz. 12.00 

 

Do 30 stycznia 2017 r. 

(poniedziałek)  

do godz. 12.00
1 
 
 

6  Poinformowanie przez dyrektora 

szkoły dla dorosłych kuratora oświaty 

o liczbie wolnych miejsc w szkole  

Niezwłocznie nie 

później niż 28 lipca 

2016 r. (czwartek)  

do godz. 15.00 

 

Do 22 grudnia 2016 r. 

(czwartek)  

do godz. 15.00
1
 

Niezwłocznie nie 

później niż  

29 sierpnia  2016 r. 

(poniedziałek)  

do godz. 15.00 

……………… 

Niezwłocznie nie 

później niż  

29 stycznia  2016 r. 

godz. 15.00
1 

1
 Dotyczy  szkół dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym 

powszednim dniu lutego. 

§ 5. Na podstawie art. 20m oraz na podstawie art. 20d ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156), w pierwszej kolejności do wybranej 

szkoły przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych 

oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz 

sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimp iad (Dz.U. Nr 13, poz. 125,  

z późn. zm.). 

§ 6. Załączniki do zarządzenia stanowią: 
1) Wykaz konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-

Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w latach 
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szkolnych 2012/2013 – 2015/2016, których laureaci uzyskują prawo 

przyjęcia do dowolnie wybranego gimnazjum (Załącznik 1). 

2) Wykaz konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-

Pomorskiego Kuratora Oświaty w latach szkolnych 2012/2013- 2015/2016, 

których laureaci uzyskują prawo wstępu do dowolnie wybranej szkoły 

ponadgimnazjalnej (Załącznik 2). 

3) Wykaz konkursów tematycznych oraz innych konkursów 

współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla 

uczniów szkół podstawowych w latach szkolnych 2013/2014- 2015/2016 

(Załącznik 3). 

4) Wykaz konkursów tematycznych oraz innych konkursów 

współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla 

uczniów gimnazjów w latach szkolnych 2012/2013- 2015/2016 (Załącznik 4). 

5) Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych                

na szczeblu co najmniej powiatowym, przez inne podmioty działające                  

na terenie szkoły dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 

2015/2016, (Załącznik 5). 

6) Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych               

na szczeblu co najmniej powiatowym, przez inne podmioty działające                

na terenie szkoły dla uczniów gimnazjów, w roku szkolnym 2015/2016, 

(Załącznik 6). 

7) Lista dyscyplin sportowych obejmujących konkursy organizowane przez 

polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia 

kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe, 

w których osiągnięcia kandydatów są punktowane w procesie rekrutacji do 

szkół ponadgimnazjalnych (Załącznik 7).  

8) Wykaz olimpiad dla uczniów gimnazjów w latach szkolnych 2012/2013- 

2013/2014, których laureaci uzyskują prawo wstępu do dowolnie wybranej 

szkoły ponadgimnazjalnej (Załącznik 8). 

9) Wykaz olimpiad dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 – 

2015/2016, których laureaci i finaliści uzyskują prawo wstępu do dowolnie 

wybranej szkoły ponadgimnazjalnej (Załącznik 9). 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Edukacji 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 

§ 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty  

w Bydgoszczy. 

            § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 

 

p.o. Kujawsko-Pomorskiego 

Kuratora Oświaty 

Jolanta Metkowska 

 

 


