
 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DAR 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

1. 6 maja 2019 r. - 14 czerwca 2019 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 

2. 21 czerwca 2019 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej, 

3. 25 czerwca 2019 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie                              

o wynikach egzaminu ośmioklasisty, 

4. 1 lipca 2019 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 

5. 2 lipca 2019 r.  godz. 1400 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

10 lipca 2019 r.  godz. 1400 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w 

postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej                    

i  oryginału zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty - o ile nie zostały one 

złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, 

6. 11 lipca 2019 r. godz. 900 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły oraz informacji                              

o liczbie wolnych miejsc, 

7. 17 lipca 2019 r. – 6 sierpnia 2019 r. - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz                             

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym, 

8. 20 sierpnia 2019 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym, 

9. 21 sierpnia 2019 r.  godz. 1400 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 



10. Do 28 sierpnia 2019 r.  do godz. 1400 – – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły 

podstawowej i  oryginału zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty - o ile nie 

zostały one złożone w  wniosku o przyjęcie do szkoły,                  

11. 29 sierpnia 2019 r. godz. 1400 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz informacji                             

o liczbie wolnych miejsc. 

 


