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Ósmoklasisto–  

jeśli masz pytania i wątpliwości, 

to zapraszamy po informacje:  

 

Drogą telefoniczną, tel. 75 732 24 19 bądź mailową: 

➢ lo@lo.boleslawiec.pl (sekretariat szkoły) 

➢ wicedyrektor@lo.boleslawiec.pl (wicedyrektor) 

➢ pedagog@lo.boleslawiec.pl  (pedagog szkolny) 

 

Terminarz i przebieg rekrutacji: 

 
 

Zapamiętaj  
 

 

Ważne daty  

Musisz wydrukować z systemu wniosek o przyjęcie 

do szkoły i złożyć go w sekretariacie I LO lub 

przesłać drogą elektroniczną* 

 
Do wniosku dołącz: 

• 2 fotografie do legitymacji, 

• inne dokumenty brane pod uwagę                          

w rekrutacji: 

✓ zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub 

finalisty ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim                  

i ponadwojewódzkich. 

✓ orzeczenie lub opinie poradni psychologiczno– 

pedagogicznej  (jeśli kandydat takie posiada). 

 

✓ inne dokumenty nadające uprawnienie wynikające           

z sytuacji zdrowotnej bądź rodzinnej. 

 

*W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w 

tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata mogą podpisać 

wniosek używając profilu zaufanego ePUAP. 

 

 

 

 

 

 

od 15 czerwca do 10  lipca 

sierpnia 2020 r. (do godz. 

15.00) 
 

W tym terminie musisz dostarczyć do szkoły:  

• kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

Prosimy kandydatów o szczególne dopilnowanie 

 

Od 26 czerwca do 10 lipca 

2020 r. 
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stosowanych wpisów na świadectwie o osiągnięciach 

(naukowe, samorząd, wolontariat. 
 

 

 

W tym terminie musisz dostarczyć do szkoły: 

• zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty 

poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej. 

(Najpóźniej w terminie 2 dni od daty otrzymania.) 

 

• w tym czasie możesz też zmienić wniosek o 

przyjęcie (w tym dokonać zmiany szkoły) 

 

 

Od 31 lipca do 4 sierpnia 

2020 r. (do godz. 15.00) 

 

 

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna  weryfikuje osiągnięcia ucznia na podstawie 

danych w systemie elektronicznym i dostarczonych dokumentów – 

  

do 11 sierpnia 2020 r. 
 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych 

(podanie do publicznej wiadomości - wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń w szkole, publikacja na stronie 

internetowej szkoły) 

 

 

12 sierpnia 2020 r. 

Jeśli znalazłaś/znalazłeś się na liście przyjętych 

musisz przyjść osobiście z Rodzicem/Opiekunem 

prawnym aby: 

• potwierdzić wolę podjęcia nauki w naszej 

szkole 

• przynieść oryginały świadectw i wyniki 

egzaminu  

 

 

Od 13 sierpnia  

do 18 sierpnia 2020 r.  

(godz. 15.00) 

Ogłoszenie ostatecznej  listy przyjętych i nieprzyjętych  

19 sierpnia 2020 r. – do godz.14.00 

 
 

 
 

 

 



I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu    
 

 

Terminarz opracowany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną 

w I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu 

na podstawie:  

- Harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021- Ministerstwo 

Edukacji Narodowej 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty                   

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

493 ze zm.) 

 


