
HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XLIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO. 

/ gdy XLIII LO jest szkołą pierwszego wyboru / 

od 2 

od 24 kwietnia do 12 czerwca 2017 r. 

do godz. 15.00  

4 kwietnia do 12 czerwca 2017 r. 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

 

Wymagane dokumenty: 

1. wniosek – wypełniony, wydrukowany i podpisany przez kandydata oraz jego rodzica/opiekuna 

prawnego ze strony www. e-omikron.pl 

2. dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym: 

- poświadczone kopie (lub ksero + oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub 

finalisty etapu ponadwojewódzkiego / wojewódzkiego, konkursów przedmiotowych organizowanych 

przez kuratora oświaty, które dają uprawnienia do przyjęcia do szkoły, 

- wielodzietność rodziny kandydata, 

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

- niepełnosprawność kandydata, jego rodzica rodziców lub rodzeństwa, 

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. 

/ pliki do pobrania na stronie www. e-omikron.pl 

od 24 kwietnia do 27 czerwca 2017 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 . 

 

od 23 do 27 czerwca 2017 r.  

do godz. 15.00  

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o 

wynikach egzaminu gimnazjalnego.  

 

Wymagane dokumenty: 

- poświadczona przez dyrektora gimnazjum kopia świadectwa ukończenia gimnazjum, 

- poświadczona przez dyrektora gimnazjum kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, 

- poświadczone kopie (lub ksero + oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub 

finalisty etapu ponadwojewódzkiego / wojewódzkiego konkursów przedmiotowych organizowanych 

przez kuratora oświaty (gdy nie były dostarczone wraz z wnioskiem), 



- w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie 

kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej. 

 

30 czerwca 2017 r.  

godz. 12.00  

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych.  

 

do 5 lipca 2017 r. do godz. 15.00  Potwierdzenie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez 

dostarczenie:  

- oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, 

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.  

 

7 lipca 2017 r. godz.12.00  

 

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

kandydatów nieprzyjętych.  

 

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE / TYLKO W PRZYPADKU DYSPONOWANIA WOLNYMI MIEJSCAMI / 

 

 od 10 do 18 lipca 2017 r.  

do godz. 15.00  
 

 
 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami / wyłącznie oryginały /.  

 

od 10 lipca do 2 sierpnia 2017 r.  

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów.  

4 sierpnia 2017 r., godz. 12.00  

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych.. 

Uwaga : 

Jeśli rekrutacja zostanie zakończona, Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłosi w tym dniu listę przyjętych.  
 

do 21 sierpnia 2017 r.  
do godz.15.00  

Potwierdzenie woli nauki. 

28 sierpnia 2017 r. godz.12.00  

 

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

kandydatów nieprzyjętych.  

 

 


