Rekrutacja do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Mikołaja Kopernika na rok szkolny 2018/2019
WAŻNE TERMINY – zgodne z Zarządzeniem Nr 2/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty

7 maja - 11 maja 2018 r.
(dotyczy kandydatów, którzy we wniosku
wybrali klasę dwujęzyczną na
którejkolwiek preferencji)

w godz. 7.30 – 15.00
POKÓJ 109 (I PIĘTRO)

7 maja -- 11 czerwca 2018 r.
(dotyczy kandydatów do klas

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO
SZKOŁY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI O
SPEŁNIANIU KRYTERIÓW „USTAWOWYCH”
(o ile dotyczą sytuacji dziecka - art. 20f, ust.3 i 4**)
** - dotyczy ustawy o systemie oświaty
z 7 września 1991 r.
(Dz.U.2016.1943 t.j. z dnia 2016.12.02)

ogólnodostępnych)

w godz. 7. 30 – 15.00
POKÓJ 109 ( I PIĘTRO)

22 maja 2018 r. (wtorek)
godz. 15.00
(DUŻA SALA GIMNASTYCZNA)

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
(dotyczy kandydatów do oddziału dwujęzycznego)
(CZAS: 45 MINUT)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU
KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

24 maja 2018 r. (czwartek)
godz. 13.00

Ogłoszenie listy Kandydatów do oddziału
dwujęzycznego (klasa 1A),
którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu
kompetencji językowych.

(PARTER, OBOK SALI 006)
(PRÓG ZALICZENIOWY 15 PKT NA 50 PKT)

22 czerwca 2018 r. (piątek)
od godziny 12.15 do 15.00
**************************

25-26 czerwca 2018 r.
(poniedziałek i wtorek):
od godz. 9.00 do godz. 15.00

UZUPEŁNIENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE
DO SZKOŁY
SKŁADANIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:
1. Świadectwo ukończenia gimnazjum
2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
(OKE)
3. Zaświadczenia laureata lub finalisty
Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopiach
potwierdzonych za zgodność przez gimnazjum (zasada:
tyle kopii świadectwa i zaświadczenia, o których mowa w
pkt.1 i 2, ile szkół na podaniu).
Osiągnięcia wypisane na świadectwie ukończenia
gimnazjum należy potwierdzić poprzez okazanie
oryginałów dyplomów/zaświadczeń.

29 czerwca 2018 r. (piątek)
Godz. 10.00

OGŁOSZENIE LISTY
KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH

29 czerwca 2018 r. – (piątek)

Potwierdzenie
przez
rodzica
kandydata
zakwalifikowanego, woli przyjęcia do szkoły,
poprzez:

Od 2 do 6 lipca 2018 r.
--- (poniedziałek - piątek)
od godz. 9.00 do 15.00

1. Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia
gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego, oryginału laureata/
finalisty jeżeli nie były one złożone w terminie
wcześniejszym tj., 22 - 26 czerwca 2018 r.
2. Podpisanie oświadczenia woli uczęszczania do
I LO przez kandydata i rodzica.
3. Przedłożenie dodatkowych dokumentów:
a) 2 zdjęcia formatu legitymacyjnego,
b) deklaracja wyboru „drugiego” języka obcego
nowożytnego,

9 lipca 2018 r. (poniedziałek)
godz. 10.00

10 lipca 2018 r.

OGŁOSZENIE LISTY
KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH
I KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH
DO I LO
(podanie informacji o ewentualnych „wolnych”
miejscach w oddziałach)
Rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej
na „wolne” miejsca
(szczegółowy harmonogram rekrutacji uzupełniającej
pojawi się w późniejszym terminie).

