
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁĄCEGO 
IM. JANA KOCHANOWSKIEGO w  ZWOLENIU  NA ROK SZKOLNY 2017/2018: 

Rekrutacja zasadnicza 

 

Lp. Rodzaj czynności  Termin 

1.  Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły.  8  maja (od godz. 1000) – 
 19 maja (do godz. 1500) 2017 r. 

3. Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły. 16 czerwca  ( od godz. 1000) -  
19 czerwca (do godz. 1600) 2017 r. 

4. Przyjmowanie świadectw ukończenia gimnazjum 
 i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego 
(kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum). 

 

23 czerwca  (od godz. 1200) -  
28 czerwca (godz. 1600) 2017 roku 

5.  Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków  
o przyjęcie do szkoły oraz innych dokumentów złożonych 
przez kandydatów.  

od 8 maja 2017 roku  

do 5 lipca 2017 roku 

6. Podanie do wiadomości list kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
zawierających imiona i nazwiska kandydatów 
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informacje  
o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata,  
a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia  
do przyjęcia. 

 

5 lipca 2017 r. (do godz. 1600)   

7. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole przez 
kandydata poprzez złożenie oryginału świadectwa 
ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia 
 o wynikach egzaminu gimnazjalnego.  

 

6 lipca 2017 roku (od  godz. 1000 ) – 

14 lipca 2017 roku (do godz. 1200)  

8. Podanie przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych.  

do 14 lipca 2017 roku (do godz. 1600) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁĄCEGO 
IM. JANA KOCHANOWSKIEGO w  ZWOLENIU   NA ROK SZKOLNY 2017/2018: 

 
Rekrutacja uzupełniająca 

 
 

Lp. Rodzaj czynności  Termin 

1.  Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły. od 10 sierpnia (od godz. 1000)  
do 14 sierpnia (do godz. 1600) 2017 r. 

2.  Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych 
złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne 

od 10 sierpnia  2017 r. 
do 28 sierpnia 2017 r. 

3. Podanie do wiadomości list kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
zawierających imiona i nazwiska kandydatów 
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informacje 
 o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata,  
a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia  
do przyjęcia do szkoły. 

 

28 sierpnia 2017 r. (do godz. 1200)  
 
 

4.  Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole przez 
kandydata poprzez złożenie oryginału świadectwa 
ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia 
 o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

od 29 sierpnia 2017 roku (od godz. 800) – 

30 sierpnia 2017r. (do godz. 1600) 

5. Podanie przez Komisje Rekrutacyjną list kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych. 

31 sierpnia (do godz. 1600) 

 

 

 

 

 

 

 

 


