Terminarz rekrutacji:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

REKRUTACJA ZASADNICZA
Składanie
wniosków
o
przyjęcie od 16 maja (poniedziałek) 2022 r.
do szkoły (podpisanego przez co najmniej do 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek)
jednego rodzica/prawnego opiekuna).
do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
od 24 czerwca 2022 r. (piątek)
do szkoły ponadpodstawowej
do 13 lipca 2022 r. (środa)
o świadectwo ukończenia szkoły oraz
do godz. 15.00
o zaświadczenie o wynikach egzaminu
ósmoklasisty oraz złożenie nowego
wniosku.
Ogłoszenie list kandydatów
20 lipca 2022 r. (środa)
zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przyjęcia
do klasy pierwszej.
Potwierdzanie woli podjęcia nauki w I
od 21 lipca 2022 r. (czwartek)
LO przez złożenie oryginału świadectwa
do 27 lipca 2022 r. (środa)
ukończenia szkoły i oryginału
do godz. 15.00
zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty.
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych
28 lipca 2022 r. (czwartek)
i nieprzyjętych, a także informacji
do godz. 14.00
o ewentualnej liczbie wolnych miejsc.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej
do 2 sierpnia 2022 r. (wtorek)
o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia.
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną do 3 dni od dnia wystąpienia
uzasadnienia odmowy przyjęcia.
o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia
Wniesienie do dyrektora szkoły
do 3 dni od dnia otrzymania
odwołania od rozstrzygnięcia komisji
uzasadnienia odmowy przyjęcia
rekrutacyjnej.
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie
do 3 dni od dnia złożenia odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
do dyrektora szkoły
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Ewentualna rekrutacja uzupełniająca.
od 1 sierpnia 2022 r. (poniedziałek)
do 3 sierpnia 2022 r. (środa)
do godz. 15.00
Ogłoszenie list kandydatów
12 sierpnia 2022 r. (piątek)
zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przyjęcia
do klasy pierwszej.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w I
LO przez złożenie oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty.
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych, a także informacji
o ewentualnej liczbie wolnych miejsc.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia.
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną
uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Wniesienie do dyrektora szkoły
odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 16 sierpnia 2022 r. (wtorek)
do 18 sierpnia 2022 r. (czwartek)
do godz. 15.00

19 sierpnia 2022 r. (piątek)
do godz. 14.00
do 23 sierpnia 2022 r. (wtorek)
do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia
do 3 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 3 dni od dnia złożenia odwołania
do dyrektora szkoły

