
Informacja dla Kandydatek i Kandydatów do I LO im. Mikołaja Kopernika  

i Gimnazjum Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika 

Uprzejmie informujemy o terminach składania  

kopii / oryginałów dokumentów podczas rekrutacji do szkoły: 

 

Rekrutacja do I LO  
Składanie kopii dokumentów w dniach: 

 

28 czerwca br. (piątek) od godz. 12
00

 do 15
00

 

1 – 2 lipca br. (poniedziałek i wtorek) od godz. 9
00

 do 15
00

 

 

Składanie oryginałów dokumentów w dniach: 

 

4 – 5 lipca br. (czwartek, piątek) od godz. 9
00

 do 15
00

 

8 lipca br. (poniedziałek) od godz. 9
00

 do 15
00

 

9 lipca br. (wtorek) od godz. 9
00

 do 13
00

 

 

Rekrutacja do Gimnazjum Dwujęzycznego  
Składanie oryginałów dokumentów w dniach: 

 

28 czerwca br. (piątek) od godz. 11
00

 do 14
00 

1 lipca br. (poniedziałek) od godz. 8
00

 do 16
00

 

2 lipca br. (wtorek) od godz 8
00

 do 12
00

 

 

 Uprzejmie prosimy Kandydatki i Kandydatów do I LO im. M. Kopernika, aby sprawdzali  

(po złożeniu kopii dokumentów) swoje konto w systemie „NABÓR KROSNO”. 

 W przypadku zauważenia błędnie wpisanej oceny z danego przedmiotu lub w razie jakichkolwiek 

wątpliwości dotyczących punktacji, prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą:  

tel. 13 43 204 50 lub 13 43 217 72.  Wpisywanie ocen, wyników z egzaminu gimnazjalnego itp. będzie 

prowadzone na bieżąco od 28 czerwca br. przez pracowników szkoły. 

 

Informacja dotycząca składanych dokumentów: 

Kandydaci do I LO powinni dostarczyć w wyznaczonych terminach: 

 uwierzytelnione przez dyrektora gimnazjum kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie  

z egz. gimnazjalnego  (tyle kopii świadectwa i zaświadczenia ile wybranych szkół na podaniu), 

 kopie dyplomów, zaświadczeń itp. z konkursów, zawodów itp. (tylko te, które są wpisane jako osiągnięcia 

na świadectwie ). 

Informacje dotyczące oryginałów dokumentów kandydatów, którzy zakwalifikują się do poszczególnych 

klas, zostaną zamieszczone na tablicach ogłoszeń w szkole w dniach 28 czerwca oraz 1-2 lipca br.  

Laureaci konkursów kuratoryjnych  

w dniach 28 czerwca oraz 1 – 2 lipca br.  

mogą składać od razu oryginały dokumentów takich jak: 

 oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum 

 oryginał zaświadczenia egzaminu gimnazjalnego (OKE) 

 oryginał zaświadczenia laureata konkursu kuratoryjnego  

 3 zdjęcia formatu legitymacyjnego 

 kartę zdrowia 

Informacja dotycząca składanych dokumentów: 

Kandydaci do Gimnazjum Dwujęzycznego składają w wyznaczonych terminach następujące dokumenty: 

 oryginał świadectwa z klasy VI SP 

 oryginał zaświadczenia z egzaminu dla klas VI szkół podstawowych (OKE) 

 oryginał zaświadczenia o tytule laureata / finalisty konkursów kuratoryjnych 

 3 zdjęcia formatu legitymacyjnego 

 kartę zdrowia 
INFORMACJE DOTYCZĄCE SAL, W KTÓRYCH NALEŻY SKŁADAĆ DOKUMENTY, ZOSTANĄ 

ZAMIESZCZONE NA TABLICACH OGŁOSZEŃ PRZED SZKOŁĄ, A TAKŻE W GABLOTACH 

WEWNĄTRZ SZKOŁY (PARTER). 


