
WAŻNE TERMINY 
 

TERMIN CZYNNOŚCI 
Od 14 maja 2018 r.  
(od godz. 8:00)  
do 20 czerwca 2018 r.  
(do godz.15:00) 

Złożenie wniosku (wydrukowanego z systemu) wyłącznie do szkoły pierwszego 
wyboru wraz z potwierdzeniem spełniania dodatkowych kryteriów, które 
kandydat zaznaczył na wniosku (np. wielodzietność, niepełnosprawność itp.) 
Wnioski powinny być podpisane przez kandydata i opiekunów. 
 
Uwagi: 
Każdy kandydat może wybrać klasy w trzech szkołach. Ważne jest przede 
wszystkim właściwe ustawienie tych klas w kolejności wg preferencji kandydata. 
Adres do logowania dla kandydatów:  
https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/ 

5 czerwca 2018 r. Przeprowadzenie w naszej szkole egzaminu wstępnego z matematyki 
(godz. 10:00) – klasa B i kompetencji językowych z języka angielskiego 
(godz. 12:30) – klasy B, C, D, E, F 
 
Uwagi: 
Chcąc przystąpić do egzaminu, należy wypełnić ankietę on-line, która będzie 
dostępna na stronie szkoły. 
Osoby, które z uzasadnionych przyczyn nie będą mogły zgłosić się na egzaminy 
w podanym terminie, powinny złożyć podanie do dyrektora szkoły z prośbą 
o wyznaczenie innego terminu. 

Od 22 czerwca 2018 r.  
(od godz. 12:00)  
do 26 czerwca 2018 r. 
(do godz. 15:00) 

Uzupełnienie wniosku wyłącznie o potwierdzone kopie świadectwa ukończenia 
gimnazjum i wyników egzaminu gimnazjalnego. 

6 lipca 2018 r.  
godz. 12:00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

Od 6 lipca 2018 r.  
(od godz. 12:00)  
do 11 lipca 2018 r.  
(do godz. 15:00) 

Kandydat, który dostał się do szkoły, potwierdza chęć uczenia się w szkole 
poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i wyników 
egzaminu gimnazjalnego. 
 
Uwagi: 
Wraz z oryginałami świadectwa i kompetencji należy złożyć w naszej szkole: 
wypełnioną ankietę, która będzie dostępna na stronie szkoły, dwa podpisane 
zdjęcia, ksero aktu urodzenia i kartę zdrowia. 

12 lipca 2018 r.  
godz. 12:00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

12 lipca 2018 r.  
godz. 17:00 

Spotkanie dyrektora szkoły i wychowawców klas pierwszych z przyjętymi 
do naszej szkoły kandydatami i ich opiekunami 

 
Uwagi końcowe. 
Bardzo ważne jest przestrzegania terminowego składania dokumentów. Niezłożenie ich w podanych 
terminach może spowodować systemowe usunięcie osoby z rekrutacji.  
Osoby, które nie dostały się do naszej szkoły lub w ogóle do żadnej, mają prawo złożyć podanie o przyjęcie 
do szkoły, które  będą rozpatrywane tylko w przypadku wolnych miejsc.  


