
Terminarz rekrutacji i składania dokumentów: 
 
Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieŜy na 
podbudowie gimnazjum. 
 

1. Od 4 maja do 16 czerwca 2009 r. – składanie dokumentów i podań o 
przyjęcie do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie. 
Dyrektor szkoły przedłuŜa termin składania dokumentów o przyjęcie 
do szkoły, jeŜeli w szkole zostały wolne miejsca. 

2. Do 22 czerwca 2009 r. do godz. 1500 – doręczenie przez absolwentów 
gimnazjów do ZSE im. Jana Pawła II w Staszowie kopii świadectw ukończenia 
szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonych 
przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat. 

3. 23 - 24 czerwca 2009 r. – postępowania kwalifikacyjne komisji rekrutacyj-
no-kwalifikacyjnych według przyjętych w szkołach procedur. 

4. 25 czerwca 2009 r. godz. 1200- ogłoszenie list kandydatów przyjętych do 
szkół według załączonego wzoru. O kolejności na liście decyduje liczba 
uzyskanych punktów. 

Lp.          Imię i nazwisko         Liczba uzyskanych punktów         Uwagi 

Na liście w pierwszej kolejności naleŜy wpisać kandydatów z uprawnieniami, tj. 
laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów 
przedmiotowych (bez podania uzyskanej liczby punktów, natomiast 
zaznaczamy np. „laureat konkursu” itp., dalej pozostałych w kolejności 
uzyskanych punktów. 

5. Do 29 czerwca 2009 r. do godz. 1500 - kandydaci umieszczeni na listach 
przyjętych do szkół są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej 
szkole doręczając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku 
egzaminu gimnazjalnego. 
Niedoręczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia do wybranej 
szkoły przez kandydata traktowane jest jako jego rezygnacja ze 
starania się o przyjęcie do wybranej wcześniej szkoły. 

6. 30 czerwca 2009 r.- godz. 1200 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do 
szkoły na podstawie oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o 
wynikach egzaminu gimnazjalnego, przedłoŜonych w szkole. 

7. Do 2 lipca 2009 r. do godz.1500 – kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do 
wybranej szkoły, mogą ubiegać się o przyjęcie do innej szkoły, dysponującej 
wolnymi miejscami składając oryginał świadectwa i oryginał 
zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego. Oznacza to, Ŝe nie 
wolno w tych dniach tj. od 30 czerwca godz. 1200 do 2 lipca godz. 1500 
przyjmować kopii tych dokumentów, gdyŜ kandydat stara się w tym terminie o 
przyjęcie do jednej szkoły. 

8. 3 lipca 2009 r. – godz. 1200 - ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej 
w szkołach, które w pierwszym terminie nie dokonały pełnego naboru. 

9. Do 28 sierpnia 2009 r. – przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji dla 
uczniów, którzy z przyczyn losowych bądź zdrowotnych przystąpili do 
egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie 3, 4 i 5 czerwca 2009 r. lub 
nie zostali przyjęci w terminie uzupełniającym do 3 lipca br. 



Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieŜy na 
podbudowie szkoły zasadniczej. 
 

1. Od 15 kwietnia do 15 maja 2009 r. – składanie dokumentów i podań o 
przyjęcie do uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub technikum 
uzupełniającego dla młodzieŜy na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. 

Dyrektor szkoły przedłuŜa termin składania podań, jeŜeli liczba 
kandydatów jest mniejsza niŜ liczba wolnych miejsc, którymi 
dysponuje szkoła. 

2. Do 19 czerwca 2009 r. - dostarczenie świadectw ukończenia szkoły przez 
absolwentów szkół zasadniczych ubiegających się o przyjęcie do 
uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub technikum uzupełniającego dla 
młodzieŜy na podbudowie szkoły zasadniczej. 

3. Od 22 do 26 czerwca 2009 r. – egzaminy pisemne lub rozmowy 
kwalifikacyjne do ww. szkół (jeŜeli szkoła taki egzamin lub rozmowę 
przeprowadza). Szczegółowe terminy i godziny przeprowadzania egzaminów 
lub rozmów kwalifikacyjnych określi szkolna komisja rekrutacyjno-
kwalifikacyjna. 

4. 29 czerwca 2009 r. godz. 1200 – ogłoszenie list przyjętych do 
uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego dla 
młodzieŜy na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. 

 



Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych oraz 
szkół policealnych dla młodzieŜy i dorosłych. 
 

1. Od 22 czerwca do 21 sierpnia 2009 r. składanie dokumentów i podań o 
przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych i szkół policealnych. 

Dyrektor szkoły przedłuŜa termin składania podań o przyjęcie do 
szkoły, jeŜeli liczba kandydatów jest mniejsza niŜ liczba wolnych 
miejsc, którymi dysponuje szkoła. 

2. 25 i 26 sierpnia 2009 r. – egzaminy wstępne (pisemny z dwóch 
przedmiotów) lub rozmo-wy kwalifikacyjne do szkół policealnych, 
ponadgimnazjalnych ( jeŜeli szkolna komisja taki egzamin lub rozmowę 
przeprowadza). Szczegółowe godziny przeprowadzania egzaminów lub rozmów 
kwalifikacyjnych określi szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna. 

3. 28 sierpnia 2009 r. – godz. 1200 – ogłoszenie  listy przyjętych  do szkół  
ponadgimnazjal nych dla dorosłych oraz szkół policealnych dla młodzieŜy i 
dorosłych. 


