
 

 
 

 

19 czerwca 2019 

21 czerwca 2019 
 

24 - 27 czerwca 2019 

28 czerwca 2019 

 

w godz. 14.00 – 16.00 

w godz. 10.00 – 15.00 
 

w godz. 9.00 – 15.00 

w godz. 9.00 – 16.00 

 

 

kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia 

szkoły oraz kopię zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach   egzaminu   (poświadczone   za   zgodność 

z oryginałem) 

 

 
16 lipca 2019 

 

 
do godz. 12.00 

ogłoszenie    list    kandydatów    zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów 

klasy pierwszej oraz najniższej liczby punktów, która 

uprawnia do przyjęcia 

 
16 lipca 2019 

17 – 19 lipca 2019 
 

22 -23 lipca 2019 
 

24 lipca 2019 

 
w godz. 12.00 – 15.00 

w godz.   9.00 – 15.00 

 

w godz. 9.00 – 15.00 
 

w godz. 9.00 – 10.00 

 

kandydaci umieszczeni na listach kandydatów 

zakwalifikowanych do przyjęcia składają oryginał 

świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim 

roku nauki, kartę zdrowia, 2 zdjęcia, kwestionariusz 

ucznia, deklarację przedmiotów dodatkowych co jest 

równoznaczne z potwierdzeniem woli nauki w XLIV LO 

 

 
25 lipca 2019 

 

 
godz. 12.00 

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nie 

przyjętych do szkoły, informację o liczbie wolnych 

miejsc oraz najniższej liczby punktów, która uprawnia 

do przyjęcia do XLIV Liceum Ogólnokształcącego 

im. Stefana Banacha 

 

 
Rekrutacja uzupełniająca  
 

26 lipca 2019 

29 lipca 2019 

30 lipca 2019 

w godz. 8.00 – 15.00 

w godz. 9.00 – 15.00 

w godz. 9.00 – 12.00 

składanie wniosków na druku XLIV LO o przyjęcie  

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

19 sierpnia 2019 godz. 12.00 
ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych do przyjęcia  

19 sierpnia 2019 

20-23,  

26 sierpnia 2019 

27 sierpnia 2019 

 

 

 

 

w godz. 12.00 – 15.00 

w godz.   9.00 – 13.00 

w godz.   9.00 - 16.00 

 

kandydaci umieszczeni na listach kandydatów 

zakwalifikowanych do przyjęcia składają oryginał 

świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim 

roku nauki, kartę zdrowia, 2 zdjęcia, kwestionariusz 

ucznia + deklarację przedmiotów dodatkowych co jest 

równoznaczne z potwierdzeniem woli nauki w XLIV LO 

28 sierpnia 2019 godz. 10.00 
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych 

 


