
HARMONOGRAM PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ  

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO W WARSZAWIE  

 

V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego 

ul. Nowolipie 8, 00-150 Warszawa, tel. 22 831 48 04 

Przyjmowanie wniosków oraz dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci mogą składać wnioski 

osobiście lub w formie elektronicznej. 

 

Weryfikacja wniosków oraz dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

16 maja (pon.) - 15 czerwca (śr.) 12:00-15:30 

24 maja (wt.) - 26 maja (czw.) 

16 czerwca (czw.) – 17 czerwca (pt.) 
Tylko wnioski zdalne 

20 czerwca (pon.) 12:00-15:00 

Przyjmowanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej, 

w tym weryfikacja osiągnięć wprowadzonych do systemu.  

 

Kopie dokumentów mogą być składane osobiście  

lub elektronicznie na adres mailowy podany przez szkołę. 

 

Zmiana wyboru szkół/oddziałów.  

 

Przyjmowanie wniosków, w których dokonano zmian wyboru 

szkoły/oddziału.  

 

Przyjmowanie nowych wniosków kandydatów, którzy z przyczyn 

niezależnych od siebie nie mogli dokonać tej czynności  

w pierwszym terminie. 

24 czerwca (pt.) Tylko wnioski zdalne 

27 czerwca (pon.) – 7 lipca (czw.) 9:30-14:00 



HARMONOGRAM PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ  

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO W WARSZAWIE  

 

V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego 

ul. Nowolipie 8, 00-150 Warszawa, tel. 22 831 48 04 

Przyjmowanie kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty. 

 

Wprowadzanie przez szkolne komisje wyników egzaminu 

ósmoklasisty.  

 

 Przyjmowanie kopii świadectw ukończenia szkoły 

podstawowej, 

w tym weryfikacja osiągnięć wprowadzonych do systemu.  

 

Kopie dokumentów mogą być składane osobiście  

lub elektronicznie na adres mailowy podany przez szkołę. 

 

Weryfikacja zmienionych wniosków oraz dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

 

8 lipca (pt.) - 13 lipca (śr.) 
8.07-12.07 - 9:00-16:00 

13.07 - 9:00-15.00 

Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia 

do oddziałów klasy pierwszej. 

20 lipca (śr.) 



HARMONOGRAM PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ  

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO W WARSZAWIE  

 

V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego 

ul. Nowolipie 8, 00-150 Warszawa, tel. 22 831 48 04 

Potwierdzenie woli przyjęcia.  

Przyjmowanie oryginałów dokumentów:  

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

 zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,  

 potwierdzenie woli podjęcia nauki i kwestionariusz 

rekrutacyjny 2022/2023 pobrany ze strony internetowej 

szkoły (podpisany przez opiekuna prawnego), 

 zaświadczenie o tytule laureata lub finalisty 

olimpiady/konkursu MKO), 

 dokumenty uprawniające do ubiegania się o kryterium 

ex aequo (jeśli taka sytuacja u kandydata wystąpiła), 

 karta zdrowia ze szkoły podstawowej, 

 trzech fotografii podpisanych na odwrocie imieniem, 

nazwiskiem i oznaczeniem klasy. 

Wprowadzenie do systemu informacji o potwierdzeniu woli 

przyjęcia przez kandydata. 

21 lipca (czw.) - 27 lipca (śr.) 11:00-15:00 

Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych. 
28 lipca (czw.) 

 


