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  Załącznik nr 1  

  do Zasad rekrutacji do I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku 

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym, a także terminy składania dokumentów  

do oddziałów klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku: 

Rodzaj czynności Termin  

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz  

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

od  9 maja 2019r. (czwartek) 

 do 18 czerwca 2019r. (wtorek) 
do godz. 15.00 

Możliwość dokonania zmiany wybranej szkoły 

od 14 czerwca 2019r. (piątek) 

do 18 czerwca 2019r. (wtorek)  
do godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo 

ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego 

od 21 czerwca 2019r. (piątek) 

do 25 czerwca 2019r. (wtorek)  
do godz. 15.00 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków                        

o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

do 28 czerwca 2019r. (piątek) 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                     

i kandydatów niezakwalifikowanych 

dnia 5 lipca 2019r. (piątek)  

do godz. 12.00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata 

pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia 
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,  
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku                           

o przyjęcie do szkoły 

do 10 lipca 2019r. (środa) 

do godz. 15.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 

dnia 12 lipca 2019r. (piątek) 
do godz. 12.00 

 

 

         

        Załącznik nr 2  

  do Zasad rekrutacji do I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku 

 

Terminy w postępowaniu uzupełniającym do oddziałów klasy pierwszej  

I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku: 

Rodzaj czynności Termin 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

od  12 lipca 2019 r. (piątek) od 
godz. 12.00 do 16 lipca 2019r.  

(wtorek) do godz. 15.00 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków                                     

o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

do 2 sierpnia 2019r. (piątek) 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                         

i kandydatów niezakwalifikowanych 

dnia  7 sierpnia 2019r. (środa) -  
do godz. 12.00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata 
pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału 
zaświadczenia  o wynikach egzaminu gimnazjalnego,  
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku                       
o przyjęcie do szkoły 

do 9 sierpnia 2019r. (piątek) 
do godz. 12.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 

dnia 12 sierpnia 2019r. 
(poniedziałek) do godz. 12.00 

 


