
Procedury 2019 

REKRUTACYJNE DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
Szanowni Państwo 

Szkoła nasza bierze udział w rekrutacji elektronicznej. UCZNIOWIE BĘDĄ W SZKOLE ZAREJESTROWANI  
DO SYSTEMU NABORU. Udostępniamy uczniom stanowiska komputerowe, drukarki, łącza internetowe a wychowawcy 

wraz ze szkolnym koordynatorem rekrutacji pomogą młodzieży przejść wszystkie etapy tego procesu  
 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI 
 

1. Uczniowie indywidualnie (w domu korzystając z otrzymanych w szkole informatorów) lub w czytelni szkolnej 
zapoznają się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych. Oferta szkół znajduje się także na stronie internetowej 

https://lubelszczyzna.edu.com.pl W toku rekrutacji uczeń może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę 
klas/profili w każdej z wybranych szkół. 

 

2. Wybór szkół (strona kandydatów w systemie VULCAN Lubelszczyzna) i składanie wydrukowanych podań po 

podpisaniu przez rodzica i ucznia rozpocznie się 08.04.2019r. (zamknięcie 15.05.2019r. do godz.14.00). 
Uczeń dostarcza podanie do pierwszej szkoły z listy na swoim podaniu. Ewentualna zmiana preferencji 

kandydatów 14-17.06.2019r. do g.15.00 
 

3. Dostarczenie przez gimnazjum do systemu, danych o ocenach końcowych, wynikach egzaminu i innych 

osiągnięciach uwzględnionych w procesie naboru 14.06.2019r. – 20.06.2019r 
 

4. Badania lekarskie dla uczniów wskazujących w podaniu szkołę zawodową, technikum lub branżową szkołę I 
stopnia odbędą się zgodnie z HARMONOGRAMEM BADAŃ LEKARSKICH 2019r. Skierowanie na badania 

pobiera uczeń w szkole ponadgimnazjalnej, do której zanosi podanie (pierwszej z listy). Do badania zgłasza się 
uczeń z następującymi dokumentami: skierowaniem na badania lekarskie z pieczątką szkoły i podpisem dyrektora, 

dokumentacją – bilans zdrowia, legitymacją szkolną, numerem PESEL. 
 

5. 04.07. 2019r godz. 10.00 publikacja w szkołach ponadgimnazjalnych list uczniów 

zakwalifikowanych do przyjęcia. 
 

6.  04.07.2019r godz. 10.00 – 08.07.2019r do godz. 14.00 dostarczenie oryginałów: świadectwa  
i zaświadczenia OKE.  

 
UWAGA!  

Jeżeli do 08.07.2019r do godz. 14.00 uczeń nie złoży w szkole do której został zakwalifikowany oryginałów 
świadectwa i zaświadczenia OKE, wówczas nie zostanie do niej przyjęty, a jego miejsce zajmie osoba  
z listy oczekujących. 
 

7.  Podanie list przyjętych oraz list wolnych miejsc 12.07.2019r od godz. 12.00 
 

 
 

Informacje dodatkowe dla uczniów: 
1. Osoby, które mają słabe oceny powinni wziąć to pod uwagę przy wyborze szkoły i zaznaczyć przynajmniej na 

ostatnim miejscu szkołę zawodową. Bardzo prosimy rozważyć tę ewentualność. 
 

2. Uczeń może zaznaczyć trzy szkoły a w każdej dowolną liczbę klas (zachęcamy, aby zaznaczyć wszystkie). 
Kolejność wybieranych klas decyduje o tym, jaka szkoła będzie na pierwszym miejscu.  

 

3. Poza powiatem biłgorajskim rekrutacja odbywa się wg. odrębnego harmonogramu (uczniowie pobierają 3 kopie 

świadectw i zaświadczeń OKE) Uczeń już teraz musi indywidualnie nawiązać kontakt ze szkołą i zapoznać się z jej 
ofertą. Proszę zgłaszać do wychowawcy fakt wyboru szkoły poza Biłgorajem. 

 

Pamiętaj – oceny na świadectwie szkolnym mogą w decydujący sposób wpłynąć na rekrutację!!! 
 

Dodatkowe informacje są dostępne:  

1. Strona internetowa Lubelskiego Kuratora Oświaty www.kuratorium.lublin.pl 
2. Biblioteka Gimnazjum Nr1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju. 

http://www.kuratorium.lublin.pl/

