Harmonogram
w LXXXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Michała Konarskiego, Technikum nr 26
i Branżowej Szkole I stopnia nr 6 im. Michała Konarskiego w ramach elektronicznej
rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

REKRUTACJA PODSTAWOWA
Wprowadzanie oferty edukacyjnej do elektronicznego systemu
Przyjmowanie wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kandydaci mogą składać wnioski osobiście (należy uwzględnić wszelkie
zasady bezpieczeństwa w warunkach epidemii) lub w formie elektronicznej.
Kandydaci mogą składać wnioski osobiście z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa w warunkach epidemii lub w formie elektronicznej.
Przyjmowanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej, w tym
weryfikacja osiągnięć wprowadzonych do systemu.
Przyjmowanie kopii zaświadczeń wynikach egzaminu
ósmoklasisty. Wprowadzanie przez szkolne komisje wyników
egzaminu ósmoklasisty.
Kopie dokumentów mogą być składane osobiście lub elektronicznie na adres
mailowy podany przez szkołę.
Zmiana wyboru szkół/oddziałów.
Przyjmowanie wniosków, w których dokonano zmian wyboru szkoły/oddziału.
Przyjmowanie nowych wniosków kandydatów, którzy z przyczyn
niezależnych od siebie nie mogli dokonać tej czynności w pierwszym
terminie.

Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów
klasy pierwszej.

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe wydają kandydatom skierowanie
na badania lekarskie.

Termin
od 8 kwietnia do 19 kwietnia
do godz. 15.00

od 17 maja od godz. 8.00
do 21 czerwca do godz. 15.00

od 26 czerwca od godz. 8.00
do 14 lipca do godz. 15.00

od 25 czerwca od 8.00
do 14 lipca do godz. 15.00

22 lipca godz. 12.00

od 17 maja od godz. 8.00
do 26 lipca do godz. 16.00

Przyjmowanie oryginałów: świadectw ukończenia szkoły podstawowej,
zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczeń lekarskich
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Wprowadzenie do systemu informacji o potwierdzeniu woli przyjęcia przez
kandydata.
Uwaga Jeśli kandydaci do szkół kształcących zawodzie nie dysponują od 23 lipca od godz. 8.00
zaświadczeniem lekarskim, wówczas w terminie do 30 lipca do godz. 15.00
do 30 lipca do godz. 15.00
informują o tym dyrektora szkoły wskazując przyczynę niedotrzymania terminu
w formie papierowej lub elektronicznej.
Ostateczny termin na złożenie zaświadczenia lekarskiego upływa 24 września.
Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
2 sierpnia godz.12.00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Przyjmowanie wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w rekrutacji do szkół, które
dysponują wolnymi miejscami
Kandydaci mogą składać wnioski osobiście (należy uwzględnić
wszelkie zasady bezpieczeństwa w warunkach epidemii) lub w formie
elektronicznej.
Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów
klasy pierwszej.

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe wydają kandydatom skierowanie
na badania lekarskie.

Termin

od 3 sierpnia od godz. 8.00
do 5 sierpnia do godz. 15.00

16 sierpnia godz. 12.00

od 3 sierpnia do 13 sierpnia

Przyjmowanie oryginałów: świadectw ukończenia szkoły podstawowej,
zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczeń lekarskich
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. od 17 sierpnia od godz. 8.00
Wprowadzenie do systemu informacji o potwierdzeniu woli przyjęcia przez
do 20 sierpnia do godz. 15.00
kandydata.
Uwaga Jeśli kandydaci do szkół kształcących zawodzie nie dysponują
zaświadczeniem lekarskim, wówczas w terminie do 20 sierpnia do godz. 15.00
informują o tym dyrektora szkoły wskazując przyczynę niedotrzymania terminu
w formie papierowej lub elektronicznej
Ostateczny termin na złożenie zaświadczenia lekarskiego upływa 24 września.
Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
23 sierpnia godz. 12.00

