Terminarz rekrutacji w PLO im. Karola Wojtyły w Łomiankach
na rok szkolny 2019/2020
Rekrutacja zasadnicza
1) Od 13 maja 2019r. od godz. 8.00 do 20 maja do godz. 15.00. – składanie przez
kandydatów wypełnionych wniosków,
2) od 17 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz.16.00 kandydaci mogą
dokonywać zmiany wyboru szkoły,
3) od 21 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00 kandydaci składają
oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły):
świadectw i zaświadczenia o wynikach egzaminu,
4) do 15 lipca szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna prowadzi postępowanie
rekrutacyjne wg przyjętych procedur i ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do
przyjęcia do klas pierwszych i listy niezakwalifikowanych, uwzględniając zasadę
umieszczania kandydatów na listach w kolejności uzyskanych punktów oraz kryteriów
zawartych w statucie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów,
która uprawnia do przyjęcia,
5) 16 lipca godz. 12.00 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych
6) od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 10.00 kandydaci umieszczeni na
listach zakwalifikowanych składają oświadczenia woli podjęcia nauki w szkole oraz
oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu,
7) 25 lipca godz. 12.00 szkolna komisja ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły,
którzy potwierdzili wolę nauki, a także listę kandydatów nieprzyjętych oraz informację o
liczbie wolnych miejsc.
Rekrutacja uzupełniająca:
1) od 16 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00 składanie wniosków o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
2) 19 sierpnia godz. 12.00 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych,
3) od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 27 sierpnia do godz. 16.00 potwierdzenie woli
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów (świadectwa i zaświadczenia
OKE),
4) 28 sierpnia godz. 10.00 podanie przez komisję rekrutacyjna list kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych.

