§ 3. Terminarz rekrutacji.

L.p.

Rodzaj czynności

1. Podanie przez dyrektora szkoły do wiadomości kandydatów
informacji dotyczących kryteriów przyjęć do szkoły.
2. Dzień Otwarty Szkoły (informacja na stronie internetowej
szkoły).
Spotkanie organizacyjne dla uczniów i rodziców - nabór do
oddziału międzynarodowego (przygotowującego do matury
międzynarodowej – 1 H).
Spotkanie informacyjne dla uczniów i rodziców - nabór do
programu Deutsches Sprachdiplom (kurs języka niemieckiego)
kończącego się uzyskaniem niemieckiego dyplomu językowego
na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego.
3. Składanie wniosku przez kandydata o przyjęcie do szkoły
oraz dwóch zdjęć podpisanych na odwrocie imieniem i
nazwiskiem kandydata.

4. Składanie podań o przystąpienie do sprawdzianu kompetencji
językowych z języka niemieckiego (dotyczy kandydatów do
międzyoddziałowych grup DSD w II LO).
5. Sprawdzian kompetencji językowych - część pisemna z języka
angielskiego dla kandydatów do oddziału międzynarodowego (kl.
1 H pre-IB).
6. Sprawdzian kompetencji językowych - część pisemna z języka
angielskiego dla kandydatów do oddziału medycznego dwujęzycznego (kl. 1 B).
7. Sprawdzian kompetencji językowych z języka niemieckiego na
poziomie B1 – część pisemna (dotyczy kandydatów do
międzyoddziałowych grup DSD w II LO).
8. Sprawdzian kompetencji językowych - część ustna z języka
angielskiego dla kandydatów do oddziału międzynarodowego
(kl. 1 H pre-IB).
9. Sprawdzian kompetencji językowych z języka niemieckiego na
poziomie B1 – część ustna (dotyczy kandydatów do
międzyoddziałowych grup DSD w II LO).

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
28 luty 2018 r. (środa)
22 marca 2018 r. (czwartek)
godz. 1600- 1900.
22 marca 2018 r. (czwartek)
godz. 1830 sala 133.
22 marca 2018 r. (czwartek)
godz. 1900 sala 242.

Od 7 maja 2018 r.
do 22 czerwca 2018 r.
do godz. 1500
(dotyczy kandydatów
do klas I A C E F G)
Od 7 maja do 18 maja 2018 r.
do godz. 15.00.
(dotyczy kandydatów
do klasy 1 B - oddziału
medycznego - dwujęzycznego
i klasy 1 H
- oddziału międzynarodowego
realizującego program matury
międzynarodowej)
do 18 maja 2018 r. (piątek)
do godz. 1500.
22 maja 2018 r. (wtorek)
godz. 12.00 – 13.30
22 maja 2018 r. (wtorek)
godz. 14.00 – 15.00
23 maja 2018 r. (środa)
godz. 13.00 – 16.30
24 maja 2018 r. (czwartek)
od godz. 8.00 – 18.00
25 maja 2018 r. (piątek)
od godz. 8.00

10. Ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych
30 maja 2018 r. (środa)
kwalifikującego do grup międzyoddziałowych DSD w II LO.
godz. 12.00
11. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
30 maja 2018 r. (środa)
listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik
godz. 12.00
sprawdzianu kompetencji językowych (dotyczy kl. 1 B i 1 H).
12. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej 22 czerwca - 25 czerwca 2018 r.
o oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz o oryginał
do godz. 15.00
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
13. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
14. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy
pierwszej.

do 26 czerwca 2018 r. (wtorek)

16. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata
pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały one
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej.
17. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

do 12 lipca 2018 r. (czwartek)
do godz. 1500.

11 lipca 2018 r. (środa)
godz. 1000.

13 lipca 2018 r. (piątek)
o godz. 1200.

18. Ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do grupy
międzyoddziałowej z rozszerzonym programem nauczania
języka niemieckiego DSD.
19. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej
kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 13 lipca 2018 r. (piątek)
godz. 1200

Spotkanie organizacyjne rodziców i uczniów
20. zakwalifikowanych do klas pierwszych II LO.

31 sierpnia 2018 r. (piątek)
do godz. 1700.

Dokumenty należy składać w sekretariacie
Siedziba szkoły: ul. Narewska 11, 15-840 Białystok.

szkoły

13 lipca 2018 r. (piątek)
godz. 1430

w

godzinach

800

–

1500.

