
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora IVLO 

    Nr 11/2022z dnia 01 czerwca 2022r. 

REKRUTACJA 

na rok szkolny 2022/2023 

TERMINY WYMAGANE 

DOKUMENTY /  PROCEDURY 

od 16 maja 2022r. 

do 21 czerwca 2022r. 

do godz. 15:00 

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.  
 

 

od 24 czerwca 2022r.  

do 13 lipca 2022r.  

do godz. 15:00 

 

 

1.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły  

    i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, 

2. Złożenie wniosku (kandydaci, którzy nie złożyli wniosku do 21.06.2022r.). 

3.Zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie. 

              

 
 

od 14 lipca 2022r.  

do 20 lipca 2022r 

Weryfikacja podań przez SZKOLNE KOMISJE REKRUTACYJNE. 

 

 21 lipca 2022r.  

do godz. 14.00 

 

Podanie do publicznej wiadomości prze Komisje Rekrutacyjne listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.      

LISTA WYWIESZONA NA TERENIE SZKOŁY 

         

 

                   od 21 lipca 2022r. 

                   do 29 lipca 2021r. 

                   do godz. 15.00 

                                                                                                  

Potwierdzenie woli  
przedłożenie przez kandydatów zakwalifikowanych do IV LO: 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej , 

- oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty,  

- karty zdrowia,  

- 2 zdjęć. 
Dokumenty do wypełnienia (wydane przez Komisję Rekrutacyjną) 

- deklaracja wyboru języków obcych, 

- wstępna deklaracja wyboru przedmiotów rozszerzonych od klasy II, 

- życzenie religii i etyki (podpisane przez rodzica), 

- deklaracja uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, 

- karta informacyjna – dane osobowe ucznia i rodzica 

 

Odbiór dokumentów przez kandydatów niezakwalifikowanych 

 01 sierpnia 2022r.  

do godz. 14:00. 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 

LISTA WYWIESZONA NA TERENIE SZKOŁY 

do 04 sierpnia 2022r. 

 

Wystąpienie rodzica kandydata do Przewodniczącego  Komisji Rekrutacyjnej   

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.  

 

do 3 dni od dnia złożenia 

wniosku do Komisji. 

Sporządzenie przez Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia 

 

Dalsza droga odwoławcza zgodna z Ustawą Prawo Oświatowe  

oraz Zarządzeniem Nr 3/2022 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022r. 

(Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023) 

     

 

 

  Gorzów Wlkp. 21 marca 2022 rok                                                              Dyrektor IV LO 

                

                  mgr Hanna Mickiewicz-Kędziora 


