
Harmonogram działań UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ramach elektronicznej rekrutacji  na rok szkolny 2022/2023
do LXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Lajosa Kossutha prowadzonego przez m.st. Warszawę

RODZAJ CZYNNOŚCI REKRUTACJA ZASADNICZA

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
(odbywa się, jeżeli po przeprowadzeniu

rekrutacji zasadniczej szkoła nadal
dysponuje wolnymi miejscami)

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego
opiekuna).

od 16 maja 2022 r.
do 20 czerwca 2022 r.
do godz. 15:00

od 1 sierpnia 2022 r.
do 3 sierpnia 2022 r.
do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z
uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

od 24 czerwca 2022 r.
do 13 lipca 2022 r.
do godz. 15:00

---

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. do 3 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 okoliczności
zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w
oświadczeniach.

do 19 lipca 2022 r. do 11 sierpnia 2022 r.



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

20 lipca 2022 r. 12 sierpnia 2022 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one
złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
Ponadto kandydaci składają kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie
internetowej szkoły).

UWAGA !
Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów eliminuje kandydata z
listy przyjętych.

od 21 lipca 2022 r.
do 27 lipca 2022 r.
do godz. 15:00

od 16 sierpnia 2022 r.
do 18 sierpnia 2022 r.
do godz. 15:00

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

28 lipca 2022 r.
do godz. 14:00

19 sierpnia 2022 r.
do godz. 14:00

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 2 sierpnia 2022 r. do 23 sierpnia 2022 r.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły



Uwaga !

W przypadku klasy 1 D (matematyczno – informatycznej lub matematyczno - fizycznej) – po przyjęciu do klasy uczniowie w kwestionariuszu wybierają preferencję
przedmiotu realizowanego jako rozszerzony – fizyka lub informatyka. Szkoła zastrzega sobie, że grupa fizyki zostanie utworzona, jeżeli zbierze się grupa nie mniejsza niż
13 uczniów.

Klasa 1E (matematyczno – geograficzna integracyjna) – klasa integracyjna liczy 20 uczniów, w tym 1-5 z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Do tej

części klasy integracyjnej wymagane jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Kopię tego orzeczenia

zobowiązani są dostarczyć do szkoły również kandydaci z drugiego i kolejnych wyborów.

Decyzję o wszczęciu postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego wobec kandydata z dysfunkcjami podejmuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie zaświadczenia

poradni psychologiczno-pedagogicznej, opinii pedagoga LXIII LO (uwzględniającej warunki naszej szkoły) i rozmowy przeprowadzonej z kandydatem.

Godziny spotkania z kandydatami posiadającymi orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich rodzicami odbędą się w dniach 4-5.07.2022 r. W przypadku

kandydatów z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia z drugiego albo kolejnego wyboru, rozmowy odbędą się
w dniach 21-22.07.2021 r. W przypadku kandydatów z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia w rekrutacji

uzupełniającej, rozmowy odbędą się w dniu 01.08.2022 r.


