
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania 

dokumentów dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do klas I trzyletniego liceum ogólnokształcącego oraz  

dla absolwentów szkoły podstawowej do klas I czteroletniego liceum ogólnokształcącego 

 

Rodzaj czynności 
Dotyczy kandydatów 

do klas 

Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z 

dokumentami potwierdzającym spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

Po gimnazjum 

1a - mat fiz inf 

1f – geo mat ang 

Po szkole 

podstawowej 

1a – mat fiz inf 

1f – geo mat ang 

od 13 maja 2019 r. 

do 18 czerwca 2019 r. 
do godz. 16.00 

od 12 lipca 2019 r. 

do 19 lipca 2019 r. 
do godz. 16.00 

Po gimnazjum 

1b Dj – biol chem mat 

1d Dj – pol ang his 

Po szkole 

podstawowej 

1b Dj – biol chem mat 

1d Dj – pol ang his 

od 13 maja 2019 r. 

do 22 maja 2019 r. 
do godz. 16.00 

od 12 lipca 2019 r. 

do 16 lipca 2019 r. 

do godz. 16.00 

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych 

Po gimnazjum 

1b Dj – biol chem mat 

1d Dj – pol ang his 

Po szkole 

podstawowej 

1b Dj – biol chem mat 

1d Dj – pol ang his 

23 maja 2019 r. 
godz. 9.00 – test (sala 

gimnastyczna, sala 

marmurowa) 

od godz. 10.00 – 

rozmowy 

kwalifikacyjne 

17 lipca 2019 r. 
 

godz. 9.00 – test (sala 

gimnastyczna) 

od godz. 10.00 – 

rozmowy 

kwalifikacyjne 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych 

Po gimnazjum 

1b Dj – biol chem mat 

1d Dj – pol ang his 

Po szkole 

podstawowej 

1b Dj – biol chem mat 

1d Dj – pol ang his 

5 czerwca 2019 r. 

o godz. 10.00 

18 lipca 2019 r. 

o godz. 10.00 



Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły Wszystkie klasy 

od 21 czerwca 2019 r. 

do 25 czerwca 2019 r. 

do godz. 16.00 

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

Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do 

szkoły 
Wszystkie klasy do 4 lipca 2019 r. do 5 sierpnia 2019 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych I listy 

kandydatów niezakwalifikowanych  

Wszystkie klasy 
5 lipca 2019 r. 

o godz. 10.00 

8 sierpnia 2019 r. 

o godz. 10.00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w 

postaci przedłożonego oryginału świadectwa ukończenia 

gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalisty lub 

egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w 

uzupełnieniu wniosku 

Wszystkie klasy 
do 10 lipca 2019 r.  

do godz. 16.00 

do 16 sierpnia 2019 r. 

do godz. 16.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy 

kandydatów nieprzyjętych 

Wszystkie klasy 
12 lipca 2019 r. 

o godz. 10.00 

19 sierpnia 2019 r. 

o godz. 10.00 

Poinformowanie przez dyrektora liceum kuratora oświaty 

o liczbie wolnych miejsc w szkole 
---------------------------- 

12 lipca 2019 r. 

o godz. 14.30 

19 sierpnia 2019 r. 

o godz. 14.30 

 

 


