Zarządzenie Nr 31/2019
Dolmośląskiego Kuratora Oświaty

z dnia 13 czerwca 2019 roku
zmieniaj€}ce zarządzenie Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 sb'Ł`znia

20]9 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępow'ania
uzupelniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów' dotychczasowego gimnazjum do
k}6is 1 publiczn}'ch doq'chczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, doti'chczasowych

czteroletnich techników i trzyletnich branżowych szkół 1 stopnia

Na podstawie art.149 ust. 5S atl.155 ust. 5 i aft.165 ust. 4 ustawy z dnia ]4 grudnia 2016 i.. Przepisy

wprowadzające ustaw.ę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 20wa
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz.

1943 z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r.

zmieniąiącego rozporządzenie w sprawic organizacji i.oku szkolnego (Dz. U. z 2019 r. poz.1094);

§]

ustala się nowy termin uzupełnienia wniosku o prz}Jjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia

gimnazjumorazozaświadczenieowynikachegzaminugimnazjalnego,októrymmowawzałączniku
nr 1 do zarządzenia Nr 2/2019 Doliiośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 st}Jcznia 2019 r., rubiyka 3

.Tcminy w postępowaniu rekrutacyjnym", Lp. 9 na: „od 19 do 25 czerwca 2019 r."
§2

Zarządzenie wch(>d7i w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 32/2019
Dolmośląskiego Kuratora Oświaty

z dnia 13 czerwca 2019 roku
zmieniające zarządf,cnie Nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświat}' z dnia 4 stycznia

2019 r. w spi.awie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzui}ełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmiołetniej szkoly podstawowej
do: klas 1 publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcąc}.'ch, pięcioletnich techników,

trzyletnich

bi.anżow}.ch

szkól

1

stopnia,

klas

wstępnych

w

czteroletnich

liceach

ogólnoksztalcących dw'ujęzycznych, czteroletnich liccach ogólnokształcących z oddziałami

dwujęzycznymi,

pięcioletnich

tcchnikach

dwujęzycznych

i

pięcioletnich

technikach

zoddzialamidwujęzycznymi,afakżenasemestrpierwszyklas1publicznychszkółpolicealnych

oraz dla kandydatów do publicznych szkól podstawowych dla dorosłych

Na podstawie art.154 ust.1 pkt 2 ustaw.y z dnia ]4 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) w związku z art.149 ust. 6, art.155 ust. 6 i art.165 ust. 5 ustawy

zdnia14grudnia2016i..PrzepisywprowadzająceustawęPi.awooświatowe(Dz.U.z2017r.poz.60
z późn. zm.}. § 1 i.ozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r.

zmieniając€go rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2019 r. poz.1093):

Bn

ustalasięnowyterminuzupełnieniawnioskuoprzyjęciedoszkołyoświadectwoukończeniaszkoły

podstawowej oraz o zaświadczenie o szczegółow}'ch wynikach egzaminu ósmoklasisty, o którym
niowa w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia

4 stycznia 2019 r, rubryka

3 „Teminy w pos{ępowaniu rekmtacyjnym"S Lp. 9, na: „od 19 do

25 czerwca 2019 r."
§2

Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.

