
Decyzja

ŚIąskiego Kuratora oświaty

Nr oA-oR.l ,to. 4. 45 '20]g z dnia Ą* czerwca 2019 r.

zmieniajqca decyzję nr oA-oR'] ]0.].24.20]8 z dnią 28 grudnia 2018 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego' w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych
szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum
ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok
szkolny 2019/2020

Podstawa prawna art' 154, ustawy z dnia 14 grudnia Ż0L6 r. Prawo oświatowe (Dz.U.
x2AI8 r. poz. 996 zezm,).

Punkt 14 załącznika otrzymuje brzmienie:

Załącznik -'I'erminy postępowania rekrutacyjnego olaz postępowania uzupełniającęgo, a także tsrminy składania dokumentów

do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych dla abso1wentów szkół podstawowych' tj. do czteroletniego liceum
ogólnoksŹałcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 201912020 tekst
u.jednolicony po zmianie z dnia łt czerwca 20l9 r,

otrzymują do wiadomoŚci:
1) wicekuratorzy,
2) dyrektony delegatur i wydziałÓw

Lp. Rodzaj czynności
Termin w
postępowaniu
rekrutacvinvm

Termin w postępowantu
uzupełniającym

14

Uzupełnienie wniosku
o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej
o świadęcfwo ukończenia
szkoły otaz o zaświadczenie
o wynikach egzaminu
zewnetrzneso.

od 19 czerweaŻ)19 r.
do 25 czerwca 2019 r.



Decyzja

Śląskiego Kuratora oświaĘ

Nr oA-oR. A^c '\.Ą\ .zotg z dnia 4t czerwca 2019 r.

zmieniajqca decyzję nr oA-oR.] ]0.l.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Podstawa prawna art.749, art. 155, art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy

wprowadzające ustawę _ Prawo oświatowe (Dz.U. z20I7 r. poz. 60 ze zm.).

Punkt |4 załącznika otrrymuje brzmienie:

w sprawie terminÓw przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania

uzupełniającego, w tym ięrminÓw składania dokumentÓw do klas pierwszych

dotychczas_owigo publicznego trzyletniego licęurn ogólnokształcącego, czteroletniego

tęchnikum aruztrzyIetniej branżowej szkoły I stopnia' na rok szkolny Ż019lŻ020

Lp. Rodzaj czynności
Termin w
postępowaniu
rekrutacyinym

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

14

Uzupełnienię wniosku
o przyjęcie do szkoły
o świadectwo ukończenia
szkoły oIaZ o zaświadczęnie
o wynikach egzaminu
zewnetrznego.

od 19 czerwcaŻ}t9 r.
do 25 czerwcaŻDl9 t'
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Zalącznik- Terminy postępowarria rekulacyjnego olaz postępowania uzupełniającego' a także terminy składania dokumentów

do klas pierwszycb dotychczasowegu putti.*'o.go ir"yi.tni.go liceum. ogÓlnokształcącego, czteroletniego tęchnikum

oraz trzyletniej branŻowej szkoły l stopnia' na rok szkolny źotgtzózo tekst ujednolicony po zmiarrie z !{ czerwca 2019 r'

otrzymuj4 do wiadomoŚci:
1) wicekuratorzy,
2) dyręktorzy dElegatur i wydziałów.


