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TERMINY REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW 

Rodzaj czynności Terminy 

Uruchomienie  w elektronicznym systemie rekrutacyjnym 
informacji o krośnieńskich gimnazjach   

28 lutego 2014 r. 

REKRUTACJA 

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do Gimnazjum 
Dwujęzycznego – wniosek w pdf do pobrania ze strony naboru 
(nabór wstępny) 

12 marca – 7 kwietnia 2014 r. 

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego – 
piłka nożna – wniosek w pdf do pobrania ze strony naboru 
(nabór wstępny) 

12 marca – 13 kwietnia 2014 r. 

Możliwość pobrania wniosku o przyjęcie  10 marca 2014 r. 

Uruchomienie w systemie możliwości wypełniania w Internecie 
zgłoszenia/wniosku o przyjęcie dziecka do gimnazjum 

20 marca 2014 r. 

Przyjmowanie zgłoszeń do szkoły obwodowej wypełniony  
w Internecie i podpisany wniosek przyjmuje szkoła obwodowa 

24 marca – 16 kwietnia 2014 r. 
do godz. 15.00 

Składanie wniosków wraz z załącznikami do klasy integracyjnej 
– wniosek tradycyjny (do pobrania ze strony naboru).  

24 marca – 16 kwietnia 2014 r. 
do godz. 15.00 

Przyjmowanie wniosków do Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego – wniosek tradycyjny (do pobrania ze strony 
naboru) 

24 marca –  25 kwietnia 2014 r. 

Składanie wniosków do gimnazjów nieobwodowego – 
wypełniony w Internecie i podpisany wniosek przyjmują szkoły 
pierwszego wyboru  

24 marca – 30 kwietnia 2014 r. 

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do Gimnazjum 
Dwujęzycznego  

14 kwietnia 2014 r. 

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do oddziału sportowego 15 kwietnia  2014 r. 

Pisemne potwierdzenie woli uczęszczania do Gimnazjum 
Dwujęzycznego/ oddziału sportowego 

23-24 kwietnia 2014 r. 

Przyjmowanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej  
i zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu oraz innych 
wymaganych dokumentów przez Gimnazjum Dwujęzyczne, 
SOSW i GOSSM 

27 czerwca – 30 czerwca 2014 r. 

Przyjmowanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej  
i zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu oraz innych 
wymaganych dokumentów potwierdzających kryteria ustalone 
w procesie rekrutacji w szkołach pierwszego wyboru 

27 czerwca – 1 lipca 2014 r. 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych do 
gimnazjów ogólnodostępnych (możliwość sprawdzenia listy w 

do 3 lipca 2014  r.  
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Internecie i w siedzibie gimnazjum) 

Przyjmowanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły 
podstawowej i zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu oraz 
potwierdzenie woli zapisu dziecka do gimnazjum do którego 
zostało zakwalifikowane 

do 7 lipca 2014 r. 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 
i listy kandydatów nieprzyjętych 8 lipca 2014 r. do godz. 10 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA (rozpoczyna się nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych) 

Postępowanie uzupełniające w szkołach dysponujących 
wolnymi miejscami 

Terminy zostaną ustalone  
do 8 lipca 2014 r. 
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