
 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK 

SZKOLNY 2020/2021 
 

Lp. Termin Status 

1. W terminie od 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) do 10 lipca 
2020 r. (piątek), do godz. 15:00 należy: zarejestrować się 
na stronie https://powiatwagrowiecki.edu.com.pl/kandydat/app/ i 
po uzupełnieniu danych osobowych wydrukować podanie, które 
podpisane przez jednego z rodziców należy złożyć w sekretariacie 
szkoły pierwszego wyboru. 
Wraz z podaniem trzeba dostarczyć 2 fotografie legitymacyjne 
(opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem), uczniowie, którzy 
chcą wyrobić sobie również elektroniczną legitymację powinni 
dołączyć zdjęcie na podpisanej płycie CD wykonane zgodnie ze 
wskazówkami podanymi tutaj: 
https://puss.pila.pl/uploads/files/instrukcja.pdf 

 

2. W terminie do 10 lipca 2020 r. (piątek), weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną podań o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
i dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte 
w oświadczeniach/ podaniach, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej 
z ustaleniem tych okoliczności 

 

3. W terminie od 26 czerwca 2020 r. (piątek) do 10 lipca 2020 r. 
(piątek), do godz.15:00 należy złożyć: oryginał lub 
poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej kopię 
świadectwa ukończenia szkoły 

 

4. W terminie od 31 lipca 2020 r. (piątek) do 4 sierpnia 2020 r. 
(wtorek) — uzupełnienie wcześniej złożonego wniosku o przyjęcie 
do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu 
ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, 
w tym możliwość zamiany szkół, do których kandydat aplikuje . W 
tym okresie odbywa się 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 

 

5. 12 sierpnia 2020 r. (środa), podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych. 

 

6. Od 13 sierpnia 2020 r. (czwartek) do 18 sierpnia 2020 r. (wtorek), 
do godz. 15.00, należy potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły 
w postaci dostarczenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły 
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
Jeśli kandydat złożył oryginały świadectwa i zaświadczenia 
o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie do 4 sierpnia 2020 
r., potwierdził tym samym wolę przyjęcia do I Liceum 
Ogólnokształcącego 

 

 

 

https://powiatwagrowiecki.edu.com.pl/kandydat/app/
https://puss.pila.pl/uploads/files/instrukcja.pdf


Uwagi końcowe 

 

O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje komisja rekrutacyjna. 

Jeżeli ilość kandydatów do klas pierwszych nie przekracza limitu miejsc, to po 

zakończeniu rekrutacji uzupełniającej o przyjęciu uczniów na wolne miejsca do 

danego oddziału decyduje dyrektor liceum. 

We wszystkich przypadkach nieobjętych regulaminem rekrutacji decyzję podejmuje 

dyrektor szkoły. 

Ogólne zasady rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców 

Wielkopolskich w Wągrowcu zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 5/2020  

Dyrektora I LO w Wągrowcu z dnia 6 marca 2020 r. z późniejszymi zmianami 

wymuszonymi przeciwdziałaniem COVID-19, 

(pełen tekst regulaminu rekrutacji oraz inne dokumenty dostępne są na stronie 

internetowej szkoły — REGULAMIN 

http://liceum.1lowagrowiec.eu/download/regulamin_rekrutacji_2020.pdf

