
Terminarz rekrutacji 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie                

na rok szkolny 2016/2017 
 

I. Technikum nr 1 im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Krotoszynie: 
 

Lp.                    Kandydat do szkoły Termin  

  1. 
 

Rejestracja kandydatów w systemie VULCAN – 
www.powiatkrotoszynski.edu.com.pl , wprowadzenie ich 
danych. Wybór preferencji przez kandydatów, składanie 
podań przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru. 
Należy dostarczyć do szkoły: 

 Wydrukowane podanie podpisane przez rodziców 
lub prawnych opiekunów, 

 Kserokopia aktu urodzenia, 

 3 podpisane fotografie, 

 Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym – jeśli dotyczą: 

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność, 
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, 
- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z 
jego rodzicem, 
- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 
zastępczą zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej, 
-zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub 
finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych 
lub tytuł laureata konkursów przedmiotowych o 
zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 
- opinię wydaną przez publiczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną 
poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa 
w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do 
szkoły ponadgimnazjalnej. 
 

23.05. - 10.06.2016 r. 
do godz. 15.00 

   2. 
 
 

Wprowadzanie przez kandydatów danych o ocenach 
końcoworocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego 
i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru. 
Dostarczenie dokumentów potwierdzających osiągnięcia 
(kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego) do szkoły pierwszego wyboru. 

24.06.-28.06.2016 r. 
do godz. 1500 

 

http://www.powiatkrotoszynski.edu.com.pl/


   3. Publikacja list zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych do 
przyjęcia (zapoznanie się z wynikami naboru). 

05.07.2016 r. 
godz. 13.00 

4.  
 
 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie 
oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego 
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

05.07.– 13.07.2016 r. 
godz. 1300 

5.  Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 
skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy 
kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez 
kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. 

do 07.07.2016 r. 

6.  Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc. 14.07.2016 r. 
do godz. 1300 

   7. Rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej – złożenie wniosku o 
przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

od 27.07.2016 r. 
do 01.08.2016 r. 

8. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

do 04.08.2016 r. 

9. Publikacja list zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych do 
przyjęcia (zapoznanie się z wynikami naboru). 

do 22.08.2016 r. 

10. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 
skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy 
kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez 
kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. 

do 24.08.2016 r. 

11. Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie 
oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego 
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

do 25.08.2016 r. 

12. Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych. do 26.08.2016 r. 

13. 
 

Możliwość złożenia przez rodzica kandydata wniosku do 
komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia kandydata do szkoły. 

7 dni od dnia podania do publicznej 
wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
do szkoły 

14. Możliwość złożenia przez rodzica kandydata do dyrektora 
odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
wyrażonego pisemnym uzasadnieniem odmowy przyjęcia. 

do 7 dni od terminu otrzymania 
pisemnego uzasadnienia odmowy 

przyjęcia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II    Szkoły policealne dla młodzieży- Szkoła Policealna nr 1 w Krotoszynie: 
 

 
 

                   Kandydat do szkoły Termin  
w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin  
w postępowaniu 
rekrutacyjnym 
uzupełniającym 

  1. 

 
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 

23.05. - 
27.06.2016 r. 

 

21.07.-
26.07.2016 r. 

   2. 
 
 

Publikacja list zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych 
do przyjęcia (zapoznanie się z wynikami naboru). 
 

do 15.07.2016 r. 
 

do 17.08.2016 r. 
 

   3. 
 
 
 

Potwierdzenie przez kandydata 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 19.07.2016 r. 
 

do 23.08.2016 r. 

7.  
 
 

Publikacja list przyjętych/nieprzyjętych do szkoły 
(zapoznanie się z wynikami naboru). 
 

do 20.07.2016 r. 
 

do 25.08.2016 r. 

 
 

 
III    Szkoły dla dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krotoszynie tj. Szkoła 
Policealna nr 2 dla Dorosłych w Krotoszynie, IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych                               
w Krotoszynie: 
 

    1. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów  
   do 25.08.2016 r. 

   
2. 

 

 
Ogłoszenie list przyjętych 

      26.08.2016 r. 
      godz. 13.00 

 
  3. 

 
Przyjmowanie od kandydatów dokumentów w postępowaniu 
rekrutacyjnym w przypadku, gdy szkoła nadal będzie dysponowała 
wolnymi miejscami  

od 26.08.2016 r.          
godz. 14.00                    

do 31.08.2016 r.          
godz. 13.00 

  4. Ogłoszenie list przyjętych w toku postepowania uzupełniającego 31.08.2016 r. 
godz. 14.00 

 7 dni od dnia podana do wiadomości listy przyjętych kandydat ma możliwość złożenia 
wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły,  

 Do 5 dni od dnia złożenia wniosku komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie 
odmowy przyjęcia,  

 Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydat ma 
możliwość złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
wyrażonego na pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia, 

 

 Do 7 dni od dnia złożenia odwołania następuje rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy 
przyjęcia, 

 

 


