Na podstawie § 11b ust. 2 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.)
ogłasza się
§ 5. TERMINARZ REKRUTACJI
1. Od 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) do 10 lipca 2020 r. (piątek) do godz. 15.00.
Kandydaci do klasy pierwszej składają w V LO wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Od 26 czerwca 2020 r. (piątek) do 10 lipca 2020 r. (piątek) do godz. 15.00.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej (kopia poświadczona przez sekretariat szkoły podstawowej za zgodność z
oryginałem).
3. Od 31 lipca 2020 r. (piątek) do 4 sierpnia 2020 r. (wtorek) do godz. 15.00.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku
egzaminu ósmoklasisty (kopia poświadczona przez sekretariat szkoły podstawowej za zgodność z
oryginałem).
Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę,
pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis
dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.
4. Do 4 sierpnia 2020 r. (wtorek) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonywanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
5. Do 11 sierpnia 2020 r. (wtorek) 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.
6. 12 sierpnia 2020 r. (środa) Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów
niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej. Listy zawierają imiona i
nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o
zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu się kandydata, a także najniższą liczbę punktów,
która uprawnia do przyjęcia.
7. Od 13 sierpnia 2020 r. (czwartek) do 18 sierpnia 2020 r. (wtorek) do godz. 15.00
Kandydaci umieszczeni na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia
potwierdzające wolę podjęcia nauki w V LO poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginał
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego przeprowadzanego
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Dodatkowo zakwalifikowani kandydaci
zobowiązani są dostarczyć: trzy zdjęcia legitymacyjne (podpisane imieniem, nazwiskiem
i numerem klasy), wypełniony kwestionariusz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej V
LO oraz kartę zdrowia.
8. 19 sierpnia 2020 r. (środa), do godz. 14.00 Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc)

uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do
przyjęcia.
9. 19 sierpnia 2020 r. (środa) Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora
oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
10.
Do 20 sierpnia 2020 r. (czwartek) Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty
informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.
11.
Do 22 sierpnia 2020 r. (sobota) Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia.
12.
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia
wystąpienia.
13.
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni
od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
14.
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od
dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.
Dodatkowe informacje:
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym
wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 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.

