
Harmonogram rekrutacji  

dla absolwentów szkół podstawowych i absolwentów gimnazjum 

 

 21 marca 2019 r. – Dzień Otwarty Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku; 

 termin w trakcie uzgadniania – Targi Edukacyjne szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 

powiatu niżańskiego 

 

 

Lp. 

 

Rodzaj czynności 

Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin 

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do Liceum wraz 

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym  

(Załącznik nr 1 do Regulaminu – dla absolwentów 

gimnazjum), 

(Załącznik nr 2 do Regulaminu – dla absolwentów szkół 

podstawowych) 

 

 

 

13.05 – 19.06.2019 r. 

 

 

 

12 – 17.07.2019 r. 

2.  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo 

ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach 

egzaminu zewnętrznego 

 

21 – 25.06.2019 r. 

do godz. 15
00 

 

-------------------- 

3. 7 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 

 

 

13.05 – 04.07.2019r. 

 

 

12.07 – 02.08.2019r. 

4.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych 

w oświadczeniach lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym
 

 

 

do 28.06.2019r. 

 

 

do 02.08.2019r. 

5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych 

 

05.07.2019r.  

do godz. 10
00 

 

06.08.2019r.  

do godz. 10
00 

6.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata 

pełnoletniego 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 

 

 

05 – 10.07.2019r. 

 

 

06 – 08.08.2019r. 

7.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych 

 

 

12.07.2019r.  

do godz. 10
00

 

 

09.08.2019r. 

do godz. 10
00

 

8.  Poinformowanie Podkarpackiego Kuratora Oświaty 

o liczbie wolnych miejsc w szkole 

 

 

12.07.2019r. 

 

09.08.2019r. 

 

W przypadku wystąpienia na danym terenie stanu nadzwyczajnego, w szczególności sytuacji zagrażającej życiu 

lub zdrowiu obywateli, uniemożliwiającego przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego lub postępowania 

uzupełniającego, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala terminy dokonywania 

czynności w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym oraz podaje je do publicznej 

wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły oraz na jej stronie internetowej. 


