Harmonogram rekrutacji
do Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku
na rok szkolny 2022/2023
Kandydat zakłada w macierzystej szkole swoje konto w Systemie wchodząc
na stronę internetową: https://nabor-pomorze.edu.com.pl
W przypadku braku możliwości założenia konta w macierzystej szkole kandydat
zakłada konto w szkole ponadpodstawowej powiatu chojnickiego, którą wybrał
jako pierwszą albo w innym miejscu mającym dostęp do Internetu.
Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 16 maja 2022 r. do

od 2 sierpnia 2022 r.

20 czerwca 2022 r.

do 4 sierpnia 2022 r.

do godz.15.00

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia
szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach
egzaminu ósmoklasisty.

od 24 czerwca 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków poświadczanych w
oświadczeniach, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności związanych z ustaleniem tych
okoliczności.

do 13 lipca 2022 r.

Terminy dotyczące przyjęć do szkoły

do 13 lipca 2022 r.
do godz. 15.00
5 sierpnia 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
ustalonych przez wójta (burmistrza lub
prezydenta) okoliczności wskazanych w
oświadczeniach

do 20 lipca 2022 r.

12 sierpnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

21 lipca 2022 r.

16 sierpnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29 lipca 2022 r.
do godz: 14:00

23 sierpnia 2022 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata,
od 22 lipca 2022 r.
albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia
do 28 lipca 2022 r.
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
do godz. 15.00
ukończenia szkoły podstawowej i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu
ośmioklasisty o ile nie zostały one złożone w
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej

od 17 sierpnia 2022 r.
do 22 sierpnia 2022 r.
do godz: 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez

29 lipca 2022 r.

23 sierpnia 2022 r.

komisję rekrutacyjną listy kandydatów

do godz. 14.00

do godz. 14.00

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Kandydaci, którzy nie zdołali zakwalifikować
się do żadnego oddziału sprawdzają na stronie
internetowej systemu lub w dowolnej szkole
ponadpodstawowej, gdzie pozostały wolne
miejsca.
Następnie zgłaszają się do wybranej szkoły
i składają wymagane do przyjęcia dokumenty
w ramach rekrutacji uzupełniającej.
Czersk, luty 2022 r.
Dodatkowe informacje:
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek
o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a
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. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają
w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się
rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów
(zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi
do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.
Opracowanie:
Małgorzata Szulc
doradca zawodowy
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Członek Zespołu Rekrutacyjnego

