
ZASADY REKRUTACJI 

w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej 
na rok szkolny 2019/2020 

 

Kalendarz rekrutacji dla kandydatów na semestr pierwszy 

Policealnej Szkoły Zaocznej 

 

1. Składanie przez kandydatów podań wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 
od 3 czerwca2019 r. do 15 lipca 2018 r. 

 
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną podań o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

 
do 17 lipca 2019 r. 

 
3. Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia (sekretariat szkoły): 

 
18 lipca 2019 r., o godz. 15.00 

 
4. Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w szkole policealnej, złożenie oryginału 

świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego(o ile wcześniej nie zostało 
ono dostarczone). 

 

do 24 lipca 2019 r. (do godz. 15.00) 

5. Publikacja list przyjętych do szkoły oraz wolnych miejsc (sekretariat  szkoły). 
 

25 lipca 2019 roku, o godz. 12.00 

 
 

Dokumenty, jakie należy złożyć: 
1)  podanie na druku ustalonym przez szkołę, 
2)  świadectwo ukończenia szkoły średniej, 
3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kalendarz rekrutacji dla kandydatów 

na semestr pierwszy  

Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

 

1. Składanie przez kandydatów podań wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

do 26 czerwca 2019 r. 
 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną podań o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 
 

do 12 lipca 2019 r. 
 

3. Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia (sekretariat szkoły): 
 

24 lipca 2019 r. o godz. 10.00 
 

4. Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w szkole policealnej, złożenie oryginału 
świadectwa ukończenia gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły 
zawodowej(o ile wcześniej nie zostało ono dostarczone). 
 

do 5 sierpnia 2019 r. (do godz. 15.00) 

5. Publikacja list przyjętych do szkoły oraz wolnych miejsc(sekretariat  szkoły). 
 

8 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 
 
 
Dokumenty, jakie należy złożyć: 

1)  podanie na druku ustalonym przez szkołę, 
2)  świadectwo ukończenia gimnazjum, ośmioletniej szkoły  podstawowej, zasadniczej szkoły 
zawodowej 

             

 


