Terminarz rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie na rok szkolny 2019/2020
Termin
26 lutego 2019r.
godz. 17.00
aula
26 lutego 2019r.
godz. 18.00
aula
23 marca 2019r. godz.
9.00-12.00
od 13 maja 2019r. do
31 maja 2019r.
do godz.15.00
od 14 czerwca 2019 r. do
19 czerwca 2019 r.
do godz. 15.00

Zadania - czynności
Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami kandydatów
do klas pierwszych liceum 4-letniego.
Przedstawienie oferty edukacyjnej i regulaminu rekrutacji
na rok szkolny 2019/2020.
Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami kandydatów
do klas pierwszych liceum 3-letniego.
Przedstawienie oferty edukacyjnej i regulaminu rekrutacji
na rok szkolny 2019/2020.
Dzień otwarty w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów (wniosek o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym).
Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności
wybranych szkół.

21 czerwca 2019
(piątek)

Kandydaci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły oraz kserokopie
świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu
zewnętrznego

od 21 czerwca 2019r.
do 25 czerwca 2019r.
(wtorek) do godz.15.00

Kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo
ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

do 28 czerwca 2019r.

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

16 lipca 2019r. godz.
10.00 (wtorek)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych do szkoły i listy kandydatów niezakwalifikowanych
do szkoły

Od 16 lipca 2019 do 24
lipca 2019 do godz.13.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o
przyjęcie do szkoły

25 lipca 2019r.
(czwartek) godz.13.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły

od 05 sierpnia do 30
sierpnia 2019r.

Dodatkowe postępowanie uzupełniające w szkołach, które po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi
miejscami

