
Terminy rekrutacji na rok 2020/2021 
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Terminarz postępowania rekrutacyjnego zasadniczego 

L.P. CZYNNOŚCI TERMINY 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do Liceum wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

11 maja 2020 r. – 

23 czerwca 2020 r. 

do godz. 15.00. 

2. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Liceum o świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty. 

26 czerwca 2020 r. – 

30 czerwca 2020 r. 

do godz. 15.00 

3. 

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

Liceum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata 

warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej czynności związanych z 

ustaleniem tych okoliczności. 

do 24 czerwca 2020 r. 

4. 

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

Liceum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym  ustalonych  przez  Prezydenta  Miasta  

okoliczności  wskazanych  w oświadczeniach. 

do 10 lipca 2020 r.  

5. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

13 lipca 2020 r.  

godz. 12.00. 

6. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego 

woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o 

przyjęcie do Liceum. 

13 lipca 2020 r. - 

20 lipca 2020 r.  

do godz. 15.00. 

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Liceum. 

21 lipca 2020 r.  

godz. 12.00. 

8. 

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, 

przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do 

Dyrektora Liceum odwołań od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, 

rozstrzygnięcie przez Dyrektora Liceum odwołania od rozstrzygnięcia 

Komisji Rekrutacyjnej. 

Terminy określone 

w ustawie o systemie oświaty 

 i ustawie Prawo Oświatowe 

9. 
Poinformowanie przez Dyrektora Liceum Śląskiego 

Kuratora Oświaty o  liczbie wolnych miejsc w Liceum. 

Niezwłocznie po podaniu do 

publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym – najpóźniej 

do 21 lipca 2020 r. 
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Terminarz postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego 

L.P. CZYNNOŚCI TERMINY 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do Liceum wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Od 22 lipca 2020 r.– 

27 lipca 2020 r. 

do godz. 15.00. 

2. 

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

Liceum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata 

warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej czynności związanych z 

ustaleniem tych okoliczności. 

do 29 lipca 2020 r. 

3. 

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

Liceum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym  ustalonych  przez  Prezydenta  Miasta  

okoliczności  wskazanych  w oświadczeniach. 

do 14 sierpnia 2020 r. 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

17 sierpnia 2020 r. 

do godz. 12.00. 

6. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego 

woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu 

wniosku o przyjęcie do Liceum. 

17 sierpnia 2020 r.- 

21 sierpnia 2020 r. 

do godz. 15.00. 

7. Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych do Liceum. 

24 sierpnia 2020 r. 

do godz. 14.00. 

8. 

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, 

przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do 

Dyrektora Liceum odwołań od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, 

rozstrzygnięcie przez Dyrektora Liceum odwołania od rozstrzygnięcia 

Komisji Rekrutacyjnej. 

Terminy określone 

w ustawie o systemie oświaty  

i ustawie Prawo Oświatowe 

9. 
Poinformowanie przez Dyrektora Liceum Śląskiego 

Kuratora Oświaty o  liczbie wolnych miejsc w Liceum. 

Niezwłocznie po podaniu do 

publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych w postępowaniu 

rekrutacyjnym – najpóźniej do 

24 sierpnia 2020 r. 

 


