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ZARZĄDZENIE Nr 27/2016 
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY  

z dnia 6 czerwca 2016 roku 
 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty    

z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności                            
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla 

kandydatów do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół 
podstawowych i gimnazjów dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących 

dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2016/2017, 
zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności 

 
 

Na podstawie §14 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 3 pkt 1-4 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu 

przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych                            
w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji 

rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania 
postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego              

(Dz.U. z 2015 r., poz. 1942), 

 
Zarządzam co następuje 

 
§ 1 

 
W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2016 Pomorskiego Kuratora 

Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności                            
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla 

kandydatów do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół 
podstawowych i gimnazjów dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących 

dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2016/2017, 
zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności, 

zmienionego Zarządzeniem Nr 10/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty              
z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności                            

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla 

kandydatów do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół 
podstawowych i gimnazjów dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących 

dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2016/2017, 
zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności, 

wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. w Harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 
postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół 

ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów 
ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa 



pomorskiego na rok 2016/2017 w tabeli Lp. 11 otrzymuje 
brzmienie: 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w 
postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 
postępowaniu 

uzupełniający
m 

11. Wydanie przez szkołę prowadzącą 
kształcenie zawodowe skierowania 
na badanie lekarskie kandydatowi          
z listy kandydatów 
zakwalifikowanych, który dokonał 
wyboru kształcenia w danym 
zawodzie w jednej szkole,                       
w przypadku złożenia przez 
kandydata oświadczenia                         
o wyborze tej szkoły 

do 05.07.2016 r. 
do godz. 15:00 

28.07.2016 r. 

 
 

§ 2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 
 


