TERMINARZ REKRUTACJI – Nie zapomnij o tych terminach!!!

Wejdź na stronę https://dolnoslaskie.edu.com.pl - można się logować od 13 maja 2019 r.
Wybierz właściwą ścieżkę wyboru procedury naboru, wskazując część systemu odpowiednią dla siebie
(Jestem uczniem 8 klasy- szkoły podstawowej lub Jestem uczniem 3 klasy - gimnazjum).

od 13 maja 2019 r.
godz. 8:00
do 25 czerwca 2019 r.
godz. 15:00

Musisz samodzielnie założyć konto na stronie
https://dolnoslaskie.edu.com.pl gdzie otrzymasz login i hasło, a po
zalogowaniu się musisz:
1. wybrać maksymalnie trzy szkoły i jak najwięcej oddziałów w każdej z nich
( Uwaga! ODDZIAŁY USTAWIAMY WEDŁUG PREFERENCJI, W KOLEJNOŚCI OD
NAJBARDZIEJ DO NAJMNIEJ POŻĄDANEJ KLASY)
2. wydrukować wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/
ponadpodstawowej (które musi podpisać rodzic/opiekun prawny)
3. złożyć wniosek w szkole pierwszego wyboru
W tym czasie również możesz dokonać zmiany wyboru preferencji (wybór
szkół, wybór oddziałów)

od 21 czerwca 2019 r.
godz. 8:00
do 25 czerwca 2019 r.
godz. 15:00

Po otrzymaniu kopii świadectwa, kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu
gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty, zaloguj się ponownie na swoje konto
w systemie rekrutacji i uzupełnij odpowiedni formularz wpisując oceny oraz
inne osiągnięcia. Następnie zanieś do szkoły pierwszego wyboru wymienione
dokumenty.

16 lipca 2019 r.
od godz. 10:00

Sprawdź, gdzie zostałeś zakwalifikowany!!!
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół

od 16 lipca 2019 r.
do 18 lipca 2019 r.

Pobierz wydawane przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
(technikum lub branżowa szkoła I stopnia) skierowanie na badania lekarskie
kandydatów zakwalifikowanych, którzy dokonali wyboru kształcenia w
danym zawodzie w jednej szkole.

od 16 lipca 2019 r. godz.
10:00
do 24 lipca 2019 r. godz.
15:00

Potwierdź wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany
poprzez złożenie w niej oryginałów dokumentów (oryginał świadectwa i
oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu)

25 lipca 2019 r.
od godz. 10.00

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół oraz list wolnych
miejsc

od 26 lipca 2019 r.

Rekrutacja uzupełniająca (poza systemem)

