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REKRUTACJA  na rok szkolny 2019 / 2020 do trzyletniego i czteroletniego liceum 

WAŻNE TERMINY 

 

L.P. Data Postępowanie 

1. 
Od 13 maja (poniedziałek) 

do 25 czerwca 2019 r. (wtorek) 
godz. 8.00 - 15.00 

Składanie przez kandydatów wniosków  
o przyjęcie do liceum wraz z wymaganą 
dokumentacją (dwa zdjęcia, karta zdrowia, 
karta informacyjna). 
 

2. 
Od 21 czerwca (piątek) 

do 25 czerwca 2019 r. (wtorek) 
godz. 8.00 - 15.00 

Dostarczenie przez absolwentów 
gimnazjów/szkół podstawowych świadectw 
ukończenia szkoły i zaświadczeń  
o szczegółowych wynikach egzaminu 
gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty. 
Jeżeli pierwszym wyborem kandydata jest 
NASZE LO prosimy o złożenie 
oryginałów dokumentów! 

3. 
27-28 czerwca 2019 r. 

godz. 8.00 - 15.00 
 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły  
i dokumentów potwierdzających spełnianie  
przez kandydata warunków poświadczonych 
w oświadczeniach 

4. 
Do 15.07.2019 r. (poniedziałek) 

Do godz. 1500 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły  
i dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

5. 
16.07.2019r.  (wtorek) 

godz. 1000 
 

Ogłoszenie listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
do  Liceum Ogólnokształcącego  
w Sędziszowie. 

6. 
do 24 lipca 2019 r (środa) 

 do godz. 1500 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo 
kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w 
postaci przedłożenia oryginału świadectwa 
ukończenia gimnazjum lub szkoły 
podstawowej i oryginału zaświadczenia  
o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub 
egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały 
one złożone w uzupełnieniu wniosku  
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej 

Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa i zaświadczenia do szkoły 
traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do Liceum 

Ogólnokształcącego w Sędziszowie 

7. 
25 lipca 2019 r. (czwartek)   

godz. 1000 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych. 



[Wpisz tutaj] 

 

 

Rekrutacja uzupełniająca 

 
od 26 lipca 2019 r. do 30 lipca 

2019 r. godz. 800 - 1500 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym. 

 20.08.2019 r.  do godziny 1500 

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły i 
dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków i kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
uzupełniającym. 

 21.08.2019r.   do godziny 1000 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

 do 29.08.2019 r. do godziny 1500 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo 
kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w 
postaci przedłożenia oryginału świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej lub 
gimnazjum i oryginału zaświadczenia  
o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub 
egzaminu gimnazjalnego, 

 30.08.2019 r. do godziny 1000 
Podanie do publicznej wiadomości przez 
Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych. 

 


