Drogi Gimnazjalisto!
Poniżej przedstawiamy terminy i zasady składania dokumentów do szkół
ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum
obowiązujące w powiecie malborskim na rok szkolny 2014/2015:

1. Od 15 maja do 22 maja 2014 r. składanie dokumentów do wybranych
szkół, w których przeprowadzony będzie sprawdzian uzdolnień
kierunkowych (Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 2 w Malborku oraz wszystkie klasy Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku).
Od 15 maja do 23 czerwca 2014 r. składanie dokumentów do pozostałych
szkół.
„Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej” według załącznika nr 1
uczeń składa wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru.
2. Od 23 maja do 13 czerwca 2014 r. sprawdziany uzdolnień kierunkowych
dla kandydatów (dokładny termin egzaminu określa Dyrektor Szkoły).
3. Od 27 czerwca do 1 lipca 2014 r. do godz. 12.00 uczeń dostarcza
wyłącznie do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru:
a. poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum z numerem „1”,
b. poświadczoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego z numerem „2”,
c. poświadczoną kopię zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata
lub finalisty olimpiad lub konkursów organizowanych przez kuratora
(kuratorów) oświaty.
4. 3 lipca 2014 r. do godz. 12.00 ogłoszenie przez Dyrektorów Szkół list
kandydatów przyjętych do szkoły.
5. Od 3 lipca 2014 r. od godz. 12.00 do 7 lipca 2014 r. do godz. 12.00 uczeń
potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole, do której został przyjęty poprzez
złożenie „Oświadczenia” (wg załącznika nr 2) wraz z załącznikami.
6. 8 lipca 2014 r. do godz. 12.00 ogłoszenie przez Dyrektorów Szkół list
uczniów przyjętych do szkoły.
7. Od 8 lipca 2014 r. od godz. 12.00 do 10 lipca 2014 r. do godz. 15.00 –
rekrutacja uzupełniająca dla uczniów, którzy nie zostali przyjęci do żadnej
szkoły (uczniowie składają oryginały dokumentów w szkołach, które
dysponują wolnymi miejscami).
8. 11 lipca 2014 r. do godz. 12.00 ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkół
podczas rekrutacji uzupełniającej.
9. Od 25-27 sierpnia 2014 r. dodatkowa rekrutacja do szkół, mających wolne
miejsca; wymagane oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum,
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i inne
zgodne z kierunkiem kształcenia.
10. 29 sierpnia 2014 r. do godz. 12.00 ogłoszenie listy przyjętych.

