
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego 

Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu 

na rok szkolny 2018/2019 

 

1. Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty (podanie w postępowaniu 

rekrutacyjnym) od 14 maja (poniedziałek) do 30 maja 2018r. (środa) do godz. 15.00 

w sekretariacie uczniowskim od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00. 

2. Kandydaci mają możliwość zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności 

wybranych szkół od 15 czerwca (piątek) do 19 czerwca 2018 (wtorek) do godz. 

15.00 w sekretariacie uczniowskim w godz. 9.00-15.00. 

3. W terminie od 22 czerwca (piątek) do 25 czerwca 2018r. (poniedziałek) do godz. 

15.00 kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, 

składając: 

 świadectwo ukończenia gimnazjum (dopuszcza się kopię poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył). 

 zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (dopuszcza się kopię 

poświadczoną 

  za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył). 

 

4. Do 26 czerwca 2018r. komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej i dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

5. W dniu 11 lipca 2018r. (godz. 10.00) komisja rekrutacyjna podaje do publicznej 

wiadomości:  

 listę kandydatów zakwalifikowanych, 

 listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.  

Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej. 

Komisja podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.  



 

6. Do 12 lipca 2018r (do godz 15.00) szkoła (sekretariat) wydaje skierowanie na 

badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku 

złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.  

 

7. Do 19 lipca 2018r. do godz. 12.00 kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w 

Technikum Nr 19 poprzez  dostarczenie: 

 oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,  

 oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie 

zostało ono złożone w uzupełnieniu wniosku), 

 zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,  

 3 fotografii,  

  karty zdrowia, 

  odpisu aktu urodzenia.  

8. 20 lipca 2018r. (godz. 13.00) komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości 

listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły zawierającą 

imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej. 

9. 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych do szkoły, kandydat ma możliwość złożenia wniosku do 

komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 

szkoły. 

10.  Do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia 

do szkoły. 

11. Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia do 

szkoły, kandydat ma możliwość złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 

szkoły. 

12. W przypadku niepełnego naboru odbędzie się rekrutacja uzupełniająca, która potrwa 

do 31 sierpnia 2018 roku do godz. 13:00. 

 


