Rekrutacja zasadnicza

7 maja – 12 czerwca 2018 r. do godz.
14.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Dokumenty składa się do szkoły pierwszego wyboru.

nie później niż do
26 czerwca 2018 r. do godz. 1400

Uzupełnienie przez kandydatów wniosku o przyjęcie do szkoły poprzez
złożenie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia OKE
o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

Do 2 lipca 2018 r.
godz. 1400

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego do szkoły woli
przyjęcia do IV LO
Po ogłoszeniu listy kandydatów
zakwalifikowanych do szkoły,
ale nie później niż do
10 lipca 2018 r.
do godz. 1400

Rodzic kandydata, którego nazwisko umieszczone jest na liście osób
zakwalifikowanych do szkoły zobowiązany jest do potwierdzenia woli
podjęcia przez dziecko nauki w IV LO poprzez przedłożenie oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia OKE
o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one już złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
Uwaga!
Jeżeli rodzic kandydata nie dopełni obowiązku potwierdzenia woli przyjęcia
- kandydat zostanie skreślony z listy osób przyjętych do szkoły

11 lipca 2018 r. godz. 11 00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych do szkoły oraz informacji o liczbie wolnych miejsc, jeżeli
szkoła jeszcze je posiada.

Rekrutacja uzupełniająca

16 lipca – 7 sierpnia 2018 r. do godz.
1400

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Do wniosku załącza się świadectwo ukończenia gimnazjum
i zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

22 sierpnia 2018 r.

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

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego do szkoły woli
przyjęcia do IV LO
Po ogłoszeniu listy kandydatów
zakwalifikowanych do szkoły, ale nie
później niż do
29 sierpnia 2018 r. do godz. 1400

Rodzic kandydata, którego nazwisko umieszczone jest na liście osób
zakwalifikowanych do szkoły zobowiązany jest do potwierdzenia woli
podjęcia przez dziecko nauki w IV LO poprzez przedłożenie oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia OKE
o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Uwaga!
Jeżeli rodzic kandydata nie dopełni obowiązku potwierdzenia woli przyjęcia
- kandydat zostanie skreślony z listy osób przyjętych do szkoły

30 sierpnia 2018 r.
godz. 11 00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych do szkoły oraz informacji o liczbie wolnych miejsc, jeżeli
szkoła jeszcze je posiada.

