
TERMINARZ REKRUTACJI 
 

Rekrutacja zasadnicza 
 

17 czerwca w godz.10.00 – 15:00 
18 czerwca w godz. 9.00 – 15:00 
19 czerwca w godz. 9.00 – 16.00 

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla 
kandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie majowym 

lub z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli tego 
zrobić w pierwszym terminie. 

Kandydat, dla którego XXVIII Liceum Ogólnokształcące jest 
szkołą pierwszego wyboru, składa podpisany przez siebie 

i rodziców (prawnych opiekunów) wniosek zgodny ze wzorem 
ustalonym przez organ prowadzący, stanowiący podstawę 
utworzenia bazy kandydatów. Wniosek kandydat drukuje 

z Systemu. Do wniosku dołącza dokumenty potwierdzające 
spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę         

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

21 czerwca w godz. 10.00 – 15.00 
24 -27 czerwca w godz. 10.00 – 14.00 

28 czerwca w godz. 10.00 - 16.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię 
świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej 

i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub  
sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność 

z oryginałem przez dyrektora gimnazjum lub szkoły 
podstawowej). 

Kandydat składa kopie po uprzednim sprawdzeniu 
poprawności wprowadzonych wyniku egzaminu, ocen              

i osiągnięć (lub wprowadzeniu do systemu swoich wyników 
egzaminu, ocen i innych osiągnięć, jeżeli nie zrobiło tego 

gimnazjum lub szkoła podstawowa). 

16 lipca  godz. 12.00 

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona 

i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności 
alfabetycznej, a także najniższą liczbę punktów, która 

uprawnia do przyjęcia. 

16 lipca w godz. 12.00 – 15:00 
17 - 19 lipca w godz. 9:00 – 15:00 

22 – 23 lipca w godz. 10:00 – 14:00  
24 lipca w godz. 9:00 – 10:00 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia 
oryginałów dokumentów. 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły składają: 

• oryginał świadectwa ukończenia szkoły, 

• oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 
gimnazjalnego/ósmoklasisty, 

• kwestionariusz ucznia, 

• 2 zdjęcia, 

• kartę zdrowia. 
UWAGA! 

Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych 
dokumentów (oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia 

o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego / 
ósmoklasisty) eliminuje kandydata z listy przyjętych. 

25 lipca godz. 12.00 

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych. 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły. Lista 

zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych 

miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz 
najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 

 
 
 



 
Rekrutacja uzupełniająca 

(bez użycia elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji) 

 

26 lipca w godz. 8:00 – 14:00 
29 lipca w godz. 10:00 – 14:00 
30 lipca w godz. 10:00 - 12:00 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

19 sierpnia godz. 12:00 

Podanie do wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych zawierającą imiona i nazwiska 

kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz 
najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia. 

  

19 sierpnia  w godz. 12:00 – 15:00 
20-23 sierpnia w godz. 10:00 – 14:00 

26 sierpnia w godz. 10:00-14:00 
27 sierpnia w godz. 10:00-16:00 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia 
oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia. 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły składają: 

• oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły 
podstawowej, 

• oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach 
egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, 

• kwestionariusz ucznia, 

• 2 zdjęcia, 

• kartę zdrowia. 
UWAGA! 

Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych 
dokumentów (oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia 

o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego / 
ósmoklasisty) eliminuje kandydata z listy przyjętych. 

28 sierpnia godz. 10:00 
Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów 

przyjętych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


