TERMINARZ KANDYDATA
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE
Na podstawie
zarządzenia nr 10/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 i
zarządzenia nr 11/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019

Liceum jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej. Kandydaci kończący szkołę,
która jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej dokonują rejestracji
w macierzystej szkole. W przeciwnym przypadku kandydaci składają w szkole
pierwszego wyboru podanie i wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum na rok
szkolny 2019-2010.


13 kwietnia 2019 Dzień Otwarty Liceum w godzinach 9.00 – 14. 00
W programie: zwiedzanie szkoły, przedstawienie oferty edukacyjnej Liceum, informacje
o działalności dydaktycznej i wychowawczej Liceum, spotkania z nauczycielami.



Od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 do godz. 15.00 przyjmowanie dokumentów
(zgłoszenie i wniosek) w wersji elektronicznej i osobiście w sekretariacie Liceum
w następujących dniach i godzinach:
środa
8.00 – 17.00
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek
8.00 – 15.00
Dokumenty wymagane w pierwszym etapie rekrutacji:
 podanie,
 ankieta ucznia*,
 wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum na rok szkolny 2019/2020
wypełniony i wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji.
Dodatkowe dokumenty, które mogą zostać złożone:
 oświadczenie o wielodzietności rodziny,
 oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.


Od 21 do 25 czerwca 2019 do godz. 15.00 dostarczenie oryginału lub kopii świadectwa
ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego lub ósmoklasisty w następujących dniach i godzinach:
piątek 21 czerwca
8.00 – 16.00
sobota 22 czerwca
10.00 – 12.00
poniedziałek 24 czerwca
8.00 – 15.00
wtorek 25 czerwca
8.00 – 15.00
Dodatkowe dokumenty, które mogą zostać złożone:
 poświadczone za zgodność kopie zaświadczeń o szczególnych osiągnięciach
ucznia.


28 czerwca 2019 o godz. 12.00 podanie do wiadomości wyników postępowania
kwalifikacyjnego - ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
kandydatów.



Do 9 lipca 2019 do godziny 15.00 potwierdzenie przez kandydatów zakwalifikowanych
woli podjęcia nauki w Liceum poprzez:
 dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły
podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
lub ósmoklasisty,
 wpłatę opłaty wpisowej**,
 podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych***,
 podpisanie oświadczenia Rodziców*,
 uzupełnienie dokumentów: o trzy zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem
(o wymiarach 30x42 mm), opinię katechety, odpis aktu urodzenia, kartę
zdrowia
 dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych
 złożenie wypełnionej karty na rekolekcjowakacje****.
Ze względów organizacyjnych prosimy o możliwe jak najwcześniejsze potwierdzenie
woli podjęcia nauki w Liceum i dostarczenie niezbędnych dokumentów.



10 lipca 2019 o godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych



10 lipca 2019 o godz. 18.00 zebranie informacyjne Rodziców uczniów przyjętych.
W dniu 10 lipca sekretariat jest czynny w godzinach od 10.00-14.00 i od 17.00 – 20.00.



24 do 29 sierpnia 2019 rekolekcjowakacje dla uczniów przyjętych do klas pierwszych Ośrodek Wczasowy Zbójnik, Sądelska 27A, 34-531 Murzasichle oraz Górski Ośrodek
Szkoleniowo-Wczasowy Hawrań, Sądelska 10B, 34-531 Murzasichle. Regulamin
wyjazdu oraz informacje dla rodziców i uczestników będą dostępne na stronie Liceum
(pliki do pobranie/rekrutacja).

*do pobrania w sekretariacie Liceum lub ze strony internetowej Liceum (pliki do pobrania/rekrutacja)
**opłata wpisowa jest bezzwrotna
***do pobrania w sekretariacie Liceum
****w uzasadnionych przypadkach kandydat może być zwolniony z wyjazdu

