Harmonogram rekrutacji
od 15 czerwca 2020 r.
(poniedziałek)
od godz. 8.00
do 10 lipca 2020r.
(piątek)
do godz. 15.00

SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY WRAZ Z
DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIANIE
WARUNKÓW LUB KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W
POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
Kandydat, dla którego Liceum Ogólnokształcące im. Karola
Wojtyły jest szkołą pierwszego wyboru, składa podpisany przez
siebie i rodziców (prawnych opiekunów) wniosek zgodny ze
wzorem ustalonym przez organ prowadzący, stanowiący
podstawę utworzenia bazy kandydatów.
Kandydat pobiera wniosek ze strony internetowej Szkoły
lolomianki.edu.pl z zakładki REKRUTACJA i składa go w
Sekretariacie, bądź wysyła podpisany skan wniosku na adres
lolomianki@wp.pl.

od 26 czerwca 2020 r.
(piątek)
w godz. 12.00 - 16.00
do 10 lipca 2020 r. (piątek)
do godz. 15.00

Od 31 lipca 2020 r. (piątek)
w godz. 8.00 – 16.00

do 4 sierpnia 2020 r.
(wtorek)
do godz. 15.00

UZUPEŁNIENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY O KOPIĘ
ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Kandydat składa w Liceum:
- kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez
dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat
ukończył) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
UZUPEŁNIENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
PONADPODSTAWOWEJ O ZAŚWIADCZENIE O WYNIKU
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Kandydat składa w Liceum:
- kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora
szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył) zaświadczenia o
szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim
roku nauki w szkole podstawowej.
- inne dokumenty wskazane przez organ prowadzący
We wskazanym terminie kandydat może dokonać zmiany we wniosku
o przyjęcie, w tym dokonać zamiany szkół, do których będzie
kandydaować.

12 sierpnia 2020 r. (środa)
godz. 12.00

PODANIE DO WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW
ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW
NIEZAKWALIFIKOWANYCH
Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej

Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły i kandydatów
niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy
pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o
zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także
najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
od 13 sierpnia 2020 r.
(czwartek)
od godz. 12.00
do 18 sierpnia 2020 r.
(wtorek)
do godz. 15.00

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA, PRZEDŁOŻENIE
ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły składają:
•

oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o
szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
•

pozostałe dokumenty, wymienione w: § 2. Regulamin
Rekrutacji
UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych
dokumentów eliminuje kandydata z listy przyjętych.

19 sierpnia 2020 r.
(środa)
do godz. 14.00

PODANIE PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ LIST KANDYDATÓW
PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH
Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły. Lista zawiera
imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc)
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę
punktów, która uprawnia do przyjęcia.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA nie odbędzie się.

