
Terminarz rekrutacji i składania 
dokumentów

1. Od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. od 800 do godz. 1500 - składanie 

wniosków o przyjęcie do I LO w Kielcach.
2. Od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. od 800 do godz. 1500 - doręczenie przez 

absolwentów szkół podstawowych kopii świadectwa ukończenia szkoły i kopii 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczonych przez dyrektora 

szkoły, którą ukończył kandydat.

3. Kandydaci wprowadzają do Systemu oceny jakie uzyskali na świadectwie 

ukończenia szkoły, liczbę punktów z egzaminu ósmoklasisty, a także inne 

osiągnięcia (wpisane na świadectwie).
4. Do 21 lipca 2021 r. do godz. 1200 - postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej.

5. 22 lipca 2021 r. do godziny 1000 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych do I LO w Kielcach. Lista będzie zawierać imiona i nazwiska 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, uszeregowane w 

kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo 

niezakwalifikowaniu do szkoły.
6. Od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 1500 - kandydaci umieszczeni na 

listach zakwalifikowanych do I LO w Kielcach są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia 

nauki w szkole doręczając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty, wydruk 2 egzemplarza wniosku o przyjęcie do szkoły (jeżeli nie 

składano do szkoły 1 egzemplarza). Niedoręczenie przez kandydata oryginału 

świadectwa i zaświadczenia traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o 

przyjęcie do I LO w Kielcach.
7. 2 sierpnia 2021 r. do godziny 1400 - ogłoszenie list kandydatów przyjętych i

nieprzyjętych do I LO w Kielcach na podstawie oryginałów świadectw i oryginałów 

zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty, złożonych w szkole i podanie 

informacji o liczbie wolnych miejsc.

W przypadku, gdy szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami zostanie 

przeprowadzone postępowanie uzupełniające w elektronicznym systemie 

na stronie internetowej (program ASSECO): kielce.e-omikron.pl
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8. Od 3 sierpnia 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r. od 800 do godz. 1500 - składanie wniosków 

o przyjęcie do I LO w Kielcach

9. 13 sierpnia 2021 r. do godz. 1500 - postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej.

10. 16 sierpnia 2021 r. do godz. 1000 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych do I LO w Kielcach.

11. Od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 1500 - kandydaci umieszczeni 

na listach zakwalifikowanych do I LO w Kielcach są zobowiązani potwierdzić wolę 

podjęcia nauki w szkole doręczając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o 

wyniku egzaminu ósmoklasisty. Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa i 

zaświadczenia traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do I LO 

w Kielcach.

12. 23 sierpnia 2021 r. do godziny 1400 - ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do I LO 

w Kielcach.

13. Lista będzie zawierać imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, 

uszeregowane w kolejności alfabetycznej, najniższą liczbę punktów uprawniających do 

przyjęcia do poszczególnych oddziałów szkoły oraz informację o liczbie wolnych miejsc.

Dodatkowe informacje: (aktualizacja 31 maja 2021 r.)

1. Zgodnie z § 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 późn. zm.) w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane 

załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Zgodnie z § 11b 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 późn. zm.) w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów 

(zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podaje się do 

publicznej wiadomości także na stronie internetowej I LO w Kielcach.
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