Postępowanie w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny
2021/2022
3 sierpnia (wtorek) - 5 sierpnia godz. 15.00 (czwartek)
Jeśli nie dostałeś/łaś się do żadnej z wybranych klas, zapoznaj się z listą wolnych miejsc –
będzie dostępna w Internecie i na bieżąco aktualizowana. Wybierz taką klasę, w której są
jeszcze wolne miejsca. Złóż stosowny wniosek w systemie PCSS. Pamiętaj, że obowiązuje
taka sama procedura jak w przypadku rekrutacji głównej.

Do 13 sierpnia (piątek)
Komisja Rekrutacyjna weryfikuje całą dokumentację złożoną w naborze uzupełniającym.

16 sierpnia (poniedziałek)
Podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną list kandydatów
zakwalifikowanych wraz z przydziałami do grup językowych w Liceum św. Marii Magdaleny
oraz kandydatów niezakwalifikowanych.

17 sierpnia (wtorek) - 20 sierpnia do godz. 15.00 (piątek)
W sekretariacie szkoły
Potwierdzenie woli nauki w naszym liceum odbywa się poprzez złożenie oryginałów
dokumentów potwierdzających wolę nauki:
1. Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
2. Oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty
3. Oryginałów dyplomów laureatów lub finalistów ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych, które potwierdzają
prawo przyjęcia w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej
4. Dwóch fotografii podpisany na odwrocie ołówkiem (Imię, nazwisko, PESEL)
5. Karty zdrowia dziecka
6. Zgody na (zgody muszą być podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego). :
 zbieranie i przetwarzanie danych osobowych na cele edukacyjne w Liceum św. Marii
Magdaleny
 przetwarzanie wizerunku ucznia uczącego się w Liceum św. Marii Magdaleny


Uwagi: Uczeń składając oryginały dokumentów potwierdza wolę podjęcia nauki w
Liceum św. Marii Magdaleny w wybranej klasie oraz przyjmuje do wiadomości
informację o przydziale do danej grupy językowej.

23 sierpnia (poniedziałek)
Ogłoszenie przez Szkolna Komisję Rekrutacyjną listy przyjętych, wraz z ostatecznymi
przydziałami do grup językowych i nieprzyjętych.

24 sierpnia (wtorek)
Opublikowanie przez Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach
ponadpodstawowych.

26 sierpnia (czwartek)
Wystąpienie do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia
Sporządzenie przez Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy
przyjęcia
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

