
I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu    
 

Gimnazjalisto –  

jeśli masz pytania i wątpliwości 

to zapraszamy po informacje:  

 
Szkolny Punkt  Informacyjny znajduje się w gabinecie wicedyrektora (pok.103)  

i pedagoga szkolnego  (pok.115) – od poniedziałku do piątku 

od dnia  23. 04. 2018r.  w godz. 10.00-15.00 

 
lub wyślij maila pod adres: 

wicedyrektor@lo.boleslawiec.pl (wicedyrektor) 

pedagog@lo.boleslawiec.pl  (pedagog szkolny) 

 

Terminarz i przebieg rekrutacji: 

 
 

Zapamiętaj  
 

 

Ważne daty  

Musisz wydrukować z systemu wniosek o przyjęcie 

do szkoły i złożyć go w sekretariacie I LO 
Do wniosku musisz  dołączyć: 

 2 fotografie do legitymacji 

 inne dokumenty brane pod uwagę w 

rekrutacji: 

 zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub 

finalisty ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i 

ponadwojewódzkich  

 orzeczenie lub opinie poradni psychologiczno – 

pedagogicznej  (jeśli kandydat takie posiada) 

 

 inne dokumenty nadające uprawnienie wynikające z 

sytuacji zdrowotnej bądź rodzinnej 

 

 

 

 

 

 

od 1 czerwca do 20 czerwca 

2018r. (do godz. 15.00) 
 

W tym terminie musisz dostarczyć do szkoły:  

 Kopię świadectwa ukończenia gimnazjum 

Prosimy kandydatów o szczególne dopilnowanie 

stosowanych wpisów na świadectwie o osiągnięciach 

(naukowe, samorząd, wolontariat) 

 zaświadczenie o wyniku egzaminu 

gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora 

gimnazjum 

(najpóźniej w terminie 2 dni od daty otrzymania) 

 

od 22 czerwca 

do 26 czerwca 2018r. 

(do godz. 15.00) 

 
 

 

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna  weryfikuje osiągnięcia ucznia na podstawie 

danych w systemie elektronicznym i dostarczonych dokumentów – 

 do 28 czerwca 2018 roku 
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I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu    
 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych 

(wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole) 

 

   13 lipca 2018 – godz. 10.00 

Jeśli znalazłaś/ znalazłeś się na liście przyjętych 

musisz przyjść osobiście lub w Twoim imieniu może 

przyjść rodzic lub osoba upoważniona aby: 

 potwierdzić wolę podjęcia nauki w naszej 

szkole 

 przynieść oryginały świadectw i wyniki 

egzaminu  

 

Od 13 lipca (godz.10.00) 

do 25 lipca 2018r.  

(godz. 15.00) 

Ogłoszenie ostatecznej  listy przyjętych i wolnych miejsc  

26 lipca 2018r. – godz.11.00 

 
 

 
Terminarz opracowany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną  

w I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu 

-  na podstawie :  

Zarządzenie Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018r.  w sprawie 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (…) na rok szkolny 2018/2019  

 

 

 

 
 


