
Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, 
oraz terminy postępowania uzupełniającego obowiązujące na rok szkolny 

2016/2017 do Szkoły Policealnej Nr III dla Dorosłych  
(zawód technik rachunkowości) 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana 
Roweckiego „Grota” w Opolu: 

 
 

Lp. Rodzaj czynności Terminy w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Terminy w 
postępowaniu 

uzupełniającym 
 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
policealnej wraz z niezbędną dokumentacją 
 

Od 01 czerwca 2016 r. 
do 28 czerwca 2016 r. 

Od 25 lipca 2016 r. do 
27 lipca 2016 r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i 
złożonej dokumentacji  
 

Od 29 czerwca 2016 r. 
do 01 lipca 2016 r. 

Od 28 lipca 2016 r. do 
01 sierpnia 2016 r. 

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

do 18 lipca 2016 r., do 
godz. 12.00 

25 sierpnia 2016 r., do 
godz. 12.00 

4. Potwierdzenie przez kandydata woli 
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa potwierdzającego posiadanie 
wykształcenia średniego, o ile nie zostało 
ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie 
do szkoły policealnej  
 

Od 19 lipca 2016 r. do 
20 lipca 2016 r. 

Od 26 sierpnia 2016 r. 
do 29 sierpnia 2016 r. 

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

21 lipca 2016 r., do 
godz. 12.00 

30 sierpnia 2016 r., do 
godz. 12.00 

6.  Poinformowanie przez dyrektora szkoły 
policealnej kuratora oświaty o liczbie 
wolnych miejsc w szkole 
 

21 lipca 2016 r., do 
godz. 15.00 

30 sierpnia 2016 r., do 
godz. 15.00 

 
 

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacyjnym to: 

 

 Wniosek o przyjęcie do szkoły policealnej  (druk do wypełnienia w sekretariacie szkoły  

  lub do pobrania ze strony internetowej) 

 

 Świadectwo ukończenia szkoły średniej 

 

 Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do nauki w danym 

zawodzie 

 

 Dowód osobisty do wglądu 

 


