
Załącznik nr 2 Rekrutacja uzupełniająca 

Termin Zadania w postępowaniu rekrutacyjnym Termin Zadania w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

18 maja – 4 czerwca 

2018 r. 

do godz. 15.30 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz 

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

Wniosek (dokumenty potwierdzające spełnianie 

kryteriów zawartych w oświadczeniach) 

 

 Zaświadczenie lekarskie 

 

Pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do 

szkoły lub oddziału oraz przystąpienie do prób 

sprawności fizycznej 

 

13 lipca – 17 lipca 

2018 r. 

do godz. 15.30 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz 

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

Wniosek (dokumenty potwierdzające spełnianie 

kryteriów zawartych w oświadczeniach) 

 

 Zaświadczenie lekarskie 

 

Pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do 

szkoły lub oddziału oraz przystąpienie do prób 

sprawności fizycznej 

5 – 15 czerwca 

2018 r. 

15.06.2018 r. godz. 10.00 

(ogłoszenie wyników prób) 

Przeprowadzenie i ogłoszenie wyników prób 

sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20 h ust. 

1 pkt 3 i 4 ustawy o systemie oświaty  

08.06.2018 r. godz. 16.30 

09.06.2018 r. godz. 10.00 

Do 18 lipca 

2018 r. 

18.07.2018 r. godz. 14.00 

(ogłoszenie wyników 

prób) 

Przeprowadzenie i ogłoszenie wyników prób 

sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20 h ust. 1 

pkt 3 i 4 ustawy o systemie oświaty  

18.07.2018  r. godz. 10.00 



22 – 26 czerwca 

2018 r. 

do godz. 15.30 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej              

o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz 

zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

-------------------------- 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej              

o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz 

zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

Do 5 lipca 

2018 r. 

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły 

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Do 9 sierpnia 

2018 r. 

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły 

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym. 

6 lipca 

2018 r. 

godz. 10.00 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

10 sierpnia 

2018 r. 

godz. 10.00 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

6 – 12 lipca 

2018 r. 

do godz. 15.30 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata 

pełnoletniego woli uczęszczania do szkoły w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 

gimnazjum  i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego 

Do 13 sierpnia 

2018 r. 

do godz. 15.30 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata 

pełnoletniego woli uczęszczania do szkoły w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 

gimnazjum  i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego 

13 lipca 

2018 r. 

godz. 10.00 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i  nieprzyjętych do szkoły 

14 sierpnia 

2018 r. 

godz. 10.00 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i  nieprzyjętych do szkoły 

 

 

 

 

 

 



1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić 

do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej liceum. 

2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego 

kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz liczbę 

punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 

7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. 

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

 


