
Obowiązujące terminy postępowania rekrutacyjnego: 

 od 16 maja (poniedziałek) do 21 czerwca 2022r. (wtorek) do godz. 15:00 

- składanie wniosków o przyjęcie do V Liceum Ogólnokształcącego wraz 

z wymaganymi dokumentami; 

 od 24 czerwca (piątek) do 12 lipca 2022r. (wtorek) do godz. 15.00 - 

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego 

wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na 

zamianę szkół, do których kandyduje; 

 19 lipca 2022r. (wtorek) - podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 

przyjęcia do szkoły; 

 do 22 lipca 2022r. (piątek) do godz. 15:00 - potwierdzenie przez rodzica 

lub opiekuna prawnego kandydata woli podjęcia nauki w szkole w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie 

zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz dwa 

zdjęcia legitymacyjne;  

 25 lipca 2022r. (poniedziałek) - godz. 12.00 - podanie do publicznej 

wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych do V Liceum Ogólnokształcącego. 

W przypadku wolnych miejsc w klasach, od 25 lipca 2022r. rozpoczyna się 

rekrutacja w trybie uzupełniającym. 

Postępowanie uzupełniające: 

 od 25 lipca 2022r. (poniedziałek) od godz. 12:00 do 1 sierpnia 2022r. 

(poniedziałek) do godz. 15:00 - składanie wniosków o przyjęcie do 

V Liceum Ogólnokształcącego wraz z wymaganymi dokumentami;  

 9 sierpnia 2022r. (wtorek) godz. 12:00 - podanie do publicznej 

wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły;  

 do 11 sierpnia 2022r. (czwartek) - do godz. 15:00 - potwierdzenie przez 

rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli podjęcia nauki w szkole 

w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 

oraz dwa zdjęcia legitymacyjne; 

 12 sierpnia 2022r. (piątek) godz. 12:00 - podanie do publicznej 

wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych do V Liceum Ogólnokształcącego w postępowaniu 

uzupełniającym. 

Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania zgodnie 

z przepisami art. 158 ust. 6 – 9 Prawo oświatowe. 


