
Terminarz dyżurów Komisji Rekrutacyjnej X LO 

I. Składanie wniosków o przyjęcie do X Liceum Ogólnokształcącego odbywa się   

w terminie od 25 kwietnia do  10 czerwca 2019 r., w sekretariacie uczniowskim 

w godzinach: 

 

 poniedziałki: 10.00 – 17.00 

wtorek – piątek: 8.00 – 14.00 

 

Wymagane dokumenty: 

 
1.  wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej 

 - wypełniony i podpisany przez kandydata oraz jego rodzica/opiekuna prawnego  
(- na stronie krakow.e-omikron.pl, po zalogowaniu lub założeniu nowego konta, będzie 

można go wypełnid, a następnie wydrukowad; - wniosek składany jest przez kandydata 

wyłącznie w szkole pierwszego wyboru, nawet wtedy gdy kandydat poza X LO wybrał inne 

szkoły, które objęte są systemem elektronicznej rekrutacji), 

 
2.  dokumenty potwierdzające: wielodzietnośd rodziny kandydata; samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie; niepełnosprawnośd kandydata, jego rodzica rodziców lub rodzeostwa; 

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (patrz: zasady naboru i pliki do 

pobrania na stronie: krakow.e-omikron.pl). 

 

  

II. Dostarczanie kopii dokumentów 

21 czerwca 2019 r. w godzinach: 10.00 – 15.00 

24 i 25 czerwca 2019 r. w godzinach: 9.00 – 15.00 

Wymagane dokumenty: 

 kopia świadectwa ukooczenia gimnazjum /szkoły podstawowej poświadczona za 

zgodnośd z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukooczył;  

 kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty poświadczona  

za zgodnośd z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukooczył;  

 kopie zaświadczeo o uzyskaniu tytułu laureata i finalisty  

. 

III. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

28 czerwca 2019 r. (piątek) godz. 12:00  
 
 

 



IV. Potwierdzanie woli podjęcia nauki w X LO 

 

28 czerwca 2019 r. w godzinach: 12.00 – 15.00 

1  - 9 lipca 2018 r. w godzinach: 10.00 – 14.00 

 

Wymagane dokumenty: 

 oryginał świadectwa ukooczenia gimnazjum/szkoły podstawowej 

 oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego /ósmoklasisty 

 2 zdjęcia podpisane (nazwisko, imię, klasa, data ur.) 

 wniosek o przyjęcie (wydrukowany z systemu OMIKRON) 

 karta zdrowia 

 kwestionariusz danych osobowych 
 
 

V. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych 
 
 10 lipca (środa) godz. 12:00  

 
VI. Składanie podao w postępowaniu uzupełniającym: 

 
11 – 16 lipca 2019 r. w godzinach: 10.00 – 13.00  
 

VII. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 
 
31 lipca 2019 r. godzina 12.00  
 
Potwierdzenie woli podjęcia nauki do 20 sierpnia 2019 r. 

 
VIII. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
  
22 sierpnia 2019 r. godzina 12.00 
 
 


