Ostrów Mazowiecka, dnia 13.04.2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 5/2017
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej
w sprawie harmonogramu rekrutacji uczniów
Podstawa prawna
Rozporządzenie Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników,
szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych
na rok szkolny 2017/2018

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej
podaje harmonogram rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2017 / 2018
Lp.
1.

2.

3.

Data
od 8 maja 2017 r. (poniedziałek)
od godz. 1000
do 19 maja 2017 r. ( piątek)
do godz. 1500
od 16 czerwca 2017 r. (piątek) od
godz. 1000
do 19 czerwca 2017 r.
(poniedziałek)
do godz. 1600
od 23 czerwca 2017 r. (piątek)
od godz. 1200
do 28 czerwca 2017 r. (środa)
do godz. 1600

4.

5 lipca 2017 r. (środa)
do godz. 1600

5.

od 6 lipca 2017 r. (czwartek)
od godz. 1000
do 14 lipca 2017 r. (piątek)
do godz. 1200

6.

Do 14 lipca 2017 r. (piątek)
do godz. 1600

7.

od 10 sierpnia 2017 r. (czwartek)
od godz. 1000 -- do 14 sierpnia 2017 r.
(poniedziałek) do godz. 1600
24 sierpnia 2017 r. (czwartek)
do godz. 1200

8.

Postępowanie
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Możliwość zmiany wyboru szkoły /lub składanie
wniosków o przyjęcie do szkoły, jeżeli nie dokonano tego
w terminie określonym w punkcie 1 z uzasadnionych
przyczyn losowych/
składanie w sekretariacie liceum oryginałów lub
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii
świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału lub kopii
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego oraz innych dokumentów, w tym
dyplomów, zaświadczeń uwzględnianych w rekrutacji
ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do
przyjęcia do oddziałów klas pierwszych liceum i listy
niezakwalifikowanych
kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły
składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia
nauki w liceum, oryginał świadectwa ukończenia
gimnazjum, oryginał zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego i brakujące
dokumenty
ogłoszenie przez Szkolną Komisję RekrutacyjnoKwalifikacyjną listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych do szkoły lub informację o
liczbie wolnych miejsc w klasach
w przypadku wolnych miejsc dyrektor szkoły
przeprowadza rekrutację uzupełniającą zgodnie z
terminami podanymi w Zarządzeniu nr 20 MKO
ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do
przyjęcia do oddziałów klas pierwszych liceum i listy
niezakwalifikowanych

