TERMINARZ REKRUTACJI
24 kwietnia 2018 r. godz. 17

30

Zebranie informacyjne dla rodziców kandydatów do klas pierwszych
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (wydrukowanych
z Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji),
potwierdzonych podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna
wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzające spełnianie przez
kandydata kryteriów branych pod uwagę w przypadku
równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym

00

od 10 maja 2018 r. od godz. 10

00

do 18 maja 2018 r. do godz.15

Sprawdzian umiejętności językowych z języka angielskiego dla
kandydatów do oddziałów dwujęzycznych

00

25 maja 2018 r. godz. 15

do 11 czerwca 2018 r. godz. 15

00

od 15 czerwca 2018 r. od godz.10

Ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych
00

do 19 czerwca 2018 r. do godz. 16

00

Sprawdzian dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu
kompetencji językowych 25.05.2018

00

20 czerwca 2018 r. godz. 10

22 czerwca 2018 r. godz. 10

Kandydaci mogą dokonywać zmian wyboru

00

Ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych

od 10 maja 2018 r. do 6 lipca 2018 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych dokumentów
złożonych przez kandydatów
Wprowadzanie do systemu rekrutacyjnego wyników egzaminu
gimnazjalnego, ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum oraz
innych osiągnięć.

00

od 22 czerwca 2018 r. od godz. 12

00

do 27 czerwca 2017 r. do godz. 16

6 lipca 2018 r. godz. 12

00

Składanie oryginałów lub kopii świadectwa ukończenia gimnazjum
oraz oryginałów lub kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora
gimnazjum, które kandydat ukończył. Na każdej stronie kopii należy
umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę,
pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną
dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego
osoby. Kandydaci mogą także złożyć inne dokumenty wskazane
przez organ prowadzący.
Uwaga! Jeżeli kandydat wybrał kilka szkół w Warszawie może
złożyć jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w
gimnazjum w szkole pierwszego wyboru.
Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy
kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy
pierwszej, zawierające imiona i nazwiska kandydatów
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informacje o
zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także
najniższą liczbę punktów uprawniająca do przyjęcia.

od 6 lipca 2018 r. od godz.12

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych
do przyjęcia składają:
 oryginał świadectwa
 oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 kwestionariusz kandydata (druk przygotowany przez szkołę) –
zawierający wybory kandydata i istotne dla szkoły dane
osobowe.
 dwie fotografie podpisane imieniem, nazwiskiem i rokiem
urodzenia.
 kartę zdrowia i kartę szczepień.

00
00

do 12 lipca 2018r. do godz.10

Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych
(którzy potwierdzili wolę uczęszczania do XXXV LO) i nieprzyjętych
do szkoły, uwzględniając zasadę umieszczania imion i nazwisk na
liście w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która
uprawnia do przyjęcia. a także informację o liczbie wolnych miejsc.

00

12 lipca 2018r. do godz. 16

Dyrektor informuje kuratorium oświaty o liczbie wolnych miejsc.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJACA

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

00

od 13 lipca 2018r. od godz. 8
00
do 16 lipca 2018r. do godz. 16

23 sierpnia 2018 r. godz. 10

00

24 sierpnia 2018 r. godz. 12

00

Sprawdzian dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu
kompetencji językowych w maju/czerwcu
Ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych

od 13 lipca 2018 r.
do 28 sierpnia 2018 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych
dokumentów przez komisję rekrutacyjną

29 sierpnia 2018 r. do godz. 12

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska
kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz
informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a
także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

00

00

od 29 sierpnia 2018 r. od godz.12
do 30 sierpnia 2018r. do godz.16

00

31 sierpnia 2018r. do godz. 12

00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu
Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych
Dyrektor informuje kuratorium oświaty o liczbie wolnych miejsc

