Opole, dn. 28 kwietnia 2017 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz
terminy składania dokumentów do klas
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr III
Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu
na rok szkolny 2017/2018
Na podstawie Zarządzenia Nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do:
publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
klasy I trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół
policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie opolskim, ustala się następujące
terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy
składania dokumentów do klas Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr III:
Rodzaj czynności

Terminy w
postepowaniu
rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w
postepowaniu rekrutacyjnym.

od 02 czerwca 2017 r.
do 26 czerwca 2017 r.

do 17 lipca 2017 r.
do 26 lipca2017 r.

2.

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

od 02 czerwca 2017 r.
do 30 czerwca 2017 r.

do 12 lipca 2017 r.
do 28 lipca 2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

04 lipca 2017 r.
godz. 12.00

31 lipca 2017 r.
godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa.

do 07 lipca 2017 r.
do godz. 14.00

do 18 sierpnia 2017
do godz.14.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych do szkoły.

11 lipca 2017 r.
do godz. 12.00

30 sierpnia 2017 r.
do godz. 12.00

6.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej
kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

od 11 lipca 2017

do 30 sierpnia 2017 r.

Lp.
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