KALENDARZ REKRUTACJI

03-

da 35i41
i eo

20

teli

Na rok szkolny 2OL8|2OL9

od 10 maja od godz. 10:00
do 18 maja do godz.15:00

Kandydaci sktadajq wniosek o przyjqcie do szkoty wraz z dokumentami
potwierdzajqcymi spetnienie kryteri6w branych pod uwagq w postqpowaniu
rekrutacyjnym
Sprawdzian kompetencji jqzykowych z jqzyka angielskiego dla kandydat6w
do oddziatu dwujqzycznego.
Sprawdzian z jqzyka angielskiego jest wzajemnie uznawany na mocy porozumienia dyrektor6w
szk6t przez nastepujEce warszawskie licea prowadzqce oddzialy dwujqzyczne z jqzykiem
angielskim:
ll LO im. S. Batorego,
XXXlll LO im. M. Kopernika,
XXXV LO im. B. Prusa,
XL LO im. S. Zeromskiego,
XCIX LO im. z. Herberta,
CXXXVII LO im. R. Schumana
XXX Liceum 096lnoksztatcqce im. Jana Sniadeckiego
CLV Liceum 0g6lnoksztalcqce im. Bohaterek Powstania Warszawskiego
CLV|ll Liceum Og6lnoksztalcace im. Ksie2nej lzabeli Czartoryskiej

25 maja godz. 15:00

do 11

czerwca

do

godz.

Ogloszenie wynik6w sprawdzianu kompetencji z jqzyka angielskiego.

15:00

od 15

czerwca od godz.
10:00, do 19 czerwca do

Kandydaci majq mo2liwo6i dokonywania zmian wyboru szk6t i oddziat6w.

eodz. 16:00
20 czerwca, godz. 10;00

22 czerwca godz. 10:00

od 22 czerwca od

godz.

12:00 do 27 czerwca, do
godz. 16:00

Kopie musza bv6 po5wiadczone za zgodno56 z orvginalem przez gimnazium.

5 lipca godz. 12:00

Szkolna komisja rekrutacyjna ogfasza listy kandydat6w zakwalifikowanych do

od 5 lipca od godz. 12:00
do 12 lipca do godz. 10:00

do

1-2

Dodatkowy termin sprawdzianu kompetencji z jezyka angielskiego.
Ogfoszenie wynik6w dodatkowego sprawdzianu kompetencji jqzykowych z
jezyka angielskiego dla kandydat6w do oddziatu dwujqzycznego.
Kandydaci skladajq do szk6t kopie Swiadectwa ukoriczenia gimnazjum oraz
kopie za5wiadczenia o szczeg6towych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

lipca do godz. 16:00

przyjqcia do klasy pierwszej i listq kandydat6w niezakwalifikowanych do
przyiecia do klasy pierwszej uszeregowanych w kolejno5ci alfabetycznej.
Kandydaci zakwalifikowani do szkofy sktadajq dokumenty:
. oryginal Swiadectwa ukoriczenia gimnazjum
o orvginat za5wiadczenia o wvnikach egzaminu gimnazjalnego.
Szkolna komisja rekrutacyjna ogtasza listy kandydat6w przyjqtych
i nieprzvietvch.

REKRUTACJA UZU PEIN TAJACA
od 13 lipca od godz. 8:00

Kandydaci skfadajq wnioski o przyjqcie do szkoty.

do 16 lioca do sodz. 16:00
23 sierpnia godz. 10:00

24 sierpnia do

Sprawdzian kompetencji z jqzyka angielskiego dla kandydat6w, kt6rzy nie
przystapili do sprawdzianu w maju.
godz. Ogfoszenie wynik6w sprawdzianu kompetencji jqzykowych.

t2:00
29 sierpnia godz. 12:00

Szkolna komisja rekrutacyjna ogtasza listy kandydat6w zakwalifikowanych do

przyjecia do klasy pierwszej i listq kandydat6w niezakwalifikowanych do
przyjecia do klasy pierwszej.
od 29 sierpnia godz. Kandydaci zakwalifikowani do szkoty sktadajq dokumenty:
12:00 do 30 sierpnia do
. oryginat Swiadectwa ukoticzenia gimnazjum
godz. 16:00
o oryginat zaiwiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
31 sierpnia godz. 12:00
Szkolna komisja rekrutacyjna ogfasza listy kandydat6w przyjqtych
i nieprzyjqtych.
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