Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów
do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły
w Ząbkowicach Śląskich na rok szkolny 2022/23.
Najważniejsze informacje:
- Wniosek o przyjęcie do Liceum, wraz z dokumentami, będzie można składać
od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r.
-Wniosek o przyjęcie do Liceum należy uzupełnić o zaświadczenie o wyniku
egzaminu ósmoklasisty w terminie od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r.
-Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do postępowania rekrutacyjnego ogłoszone zostaną 21 lipca 2022 r.
-W terminie od 22 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r., w przypadku kandydatów
zakwalifikowanych, należy potwierdzić wolę nauki w Liceum poprzez przedłożenie
oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wyniku
egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
- Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do naszej Szkoły ogłoszone
będą 1 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00.
Postępowanie odwoławcze
- W przypadku nieprzyjęcia kandydata do Liceum, w terminie do 4 sierpnia 2022 r.
można wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia.
- Komisja Rekrutacyjna sporządzi takie uzasadnienie w terminie do 3 dni od daty
wpłynięcia wniosku.
- Wniesienie do Dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
może nastąpić w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy
przyjęcia kandydata do szkoły.
- Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie do 3 dni od dnia złożenia odwołania.
Informacje dodatkowe
-Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla
młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok
szkolny 2022/2023, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego
(na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
-Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym
obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu
odpowiada Rada Powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

