
 

Harmonogram rekrutacji:  

-  od 9 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. (do godz. 15.00) - składanie przez kandydatów 

wniosków  o przyjęcie do szkoły, 

- od 14 czerwca 2019 r. - do 18 czerwca 2019 r. (do godz. 15.00)  - możliwość zmiany decyzji 

kandydata o  wyborze i  przeniesieniu wniosku do innej szkoły, 

- od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. (do godz. 15.00) - składanie przez kandydatów 

świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, zaświadczenia o wyniku egzaminu 

gimnazjalnego/ósmoklasisty oraz innych  dokumentów, 

- 5 lipca 2019 r. o godz. 10.00 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej,  

- od 5 lipca 2019 r. do 10 lipca 2019 r. (do godz. 12.00) - potwierdzenie przez rodzica 

kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej, a w przypadku 

szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego zawierające 

orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 

- 12 lipca 2019 r. o godz. 11.00 - ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych do szkoły, 

- od 12 lipca 2019 r. (od godz.12.00) do 16 lipca 2019 r. (do godz. 15.00)  - dodatkowe 

postępowanie uzupełniające, przyjmowanie kandydatów  do szkół, które dysponują wolnymi 

miejscami, 

- 7 sierpnia 2019 r. o godz. 12.00 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej, 

- do 9 sierpnia 2019 r. (do godz. 10.00) - potwierdzenie przez rodzica kandydata albo 

kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 

gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego/ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu  wniosku o przyjęcie 

do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzonej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia 

lekarskiego zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu, 

- 12 sierpnia 2019 r. o godz. 12.00 - ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych do oddziałów klasy pierwszej ZSP w Chojnie, 

 

- 2 września 2019 r. -  odbędzie się test z języków obcych i podział na grupy międzyoddziałowe 

 ze względu na poziom zaawansowania językowego 

 


