II LO w Kaliszu
- INFORMACJE DLA KANDYDATÓW
Podanie należy wypełnić w elektronicznym
systemie naboru na stronie:

https://ponadgimnazjalne-kalisz.nabory.pl/
następnie wydrukować i złożyć odręczny podpis
/rodzic lub opiekun prawny/.
W terminie od 13 do 31 maja 2019 r. kandydat
przynosi wydrukowane podanie do szkoły
pierwszego wyboru.
Egzamin pisemny z języka angielskiego
do klasy 1 DM (po gimnazjum), 1DMP (po 8 klasie)
– 10 czerwca 2019 r. godz. 16.00
Składanie świadectw i zaświadczeń z wynikami egzaminu
zewnętrznego – od 21 do 25 czerwca 2019 r.
Kandydat, który znajdzie się na liście przyjętych do
Liceum, celem potwierdzenia woli podjęcia nauki,
powinien między 16 a 24 lipca 2019 r. złożyć
w liceum dokumenty:





oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia
z egzaminu (jeżeli nie złożono oryginałów w terminie: 21-25.06.2019)
kartę zdrowia
3 fotografie (podpisane: imię i nazwisko, data urodzenia)
kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia

Terminarz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2019/2020 w skrócie
Termin
od 13 maja
(poniedziałek)
do 31 maja
(piątek)
10 czerwca
(poniedziałek)
od 14 czerwca
(piątek)
do 19 czerwca
(środa)

Godzina

Zadania szkoły

do 15 00

przyjmuje podanie od kandydatów do
poszczególnych oddziałów szkoły

1600

egzamin pisemny z języka angielskiego dla
kandydatów do klasy I DM i I DMP

00

możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły
lub zmiany kolejności wybranych szkół

od 21 czerwca
(piątek)
do 25 czerwca
(wtorek)

do 15 00

przyjmuje oryginały świadectwa ukończenia
szkoły oraz zaświadczenia o wynikach
egzaminu zewnętrznego lub poświadczone
przez dyrektora szkoły kopie tych
dokumentów

16 lipca
(wtorek)

10 00

do 15

od 16 lipca
(wtorek)
do 24 lipca
(środa)

do 13 00

25 lipca
(czwartek)

13 00

ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych
do szkoły
przyjmuje wolę podjęcia nauki przez
kandydata poprzez dostarczenie oryginałów
świadectwa i zaświadczenia (jeżeli nie zostały
złożone wcześniej) oraz pozostałych
dokumentów: fotografie, karta zdrowia,
kserokopia skróconego aktu urodzenia
ogłasza listę kandydatów
przyjętych do szkoły
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