
Harmonogram rekrutacji 

do KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego 

Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie 

na rok szkolny 2020/2021 

 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin 
w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

1 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej wraz 
z dokumentami  (ewentualne załączniki wymienione we 
wniosku). 

Dokumenty należy złożyć w szkole pierwszego wyboru. 

Jeśli KOSTKA jest szkołą pierwszego wyboru dokumenty 
można: 

- przynieść do szkoły (ul. Spółdzielców 5) – podpisany 
wniosek z ewentualnymi załącznikami składamy w 
wyznaczonym miejscu w szkole od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-17.00 (10 lipca do godz. 15.00); 

- wysłać mailowo na adres rekrutacja@kostka.edu.pl - 
skany lub czytelne fotografie wniosków o przyjęcie do 
szkoły zapisanych w systemie rekrutacyjnym Omikron – 
opatrzone odręcznymi podpisami rodziców lub prawnych 
opiekunów kandydata (preferowany format PDF). 

Przesłanie lub złożenie dokumentów jest podstawą do 
potwierdzenia wniosku w systemie rekrutacyjnym przez 
szkolną komisję rekrutacyjną.  

*Po otrzymaniu dokumentów wniosek zostanie 
zatwierdzony w systemie przez szkolną komisję 
rekrutacyjną. Nie będzie wówczas możliwości jego 
dalszego edytowania.  

 

 

 

 

od 15 czerwca 2020 r. 
(poniedziałek) 
do 10 lipca 2020 r. (piątek) 
do godz. 15.00 

 

 

 

 

mailto:rekrutacja@kostka.edu.pl


2 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej 
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

Świadectwo składane jest w szkole pierwszego wyboru, do 
szkoły należy dostarczyć oryginał lub potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem (przez szkołę podstawową) kopię. 

 

Jeśli KOSTKA jest szkołą pierwszego wyboru dokument 
składany jest w wyznaczonym miejscu w szkole od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00 (10 lipca do 
godz. 15.00). 

*Po otrzymaniu świadectwa szkolna komisja rekrutacyjna 
wprowadzi oceny z niego do systemu Omikron. 
Zachęcamy do sprawdzenia poprawności wprowadzonych 
danych. W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt na 
adres: rekrutacja@kostka.edu.pl. 

 

od 26 czerwca 2020 r. 
do 10 lipca 2020 r. 
do godz. 15.00 

 

 

3 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku 
egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata 
wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których 
kandyduje 

Zaświadczenie OKE składane jest w szkole pierwszego 
wyboru (oryginał lub potwierdzona za zgodność przez 
szkołę podstawową kopia). 

Jeśli szkołą pierwszego wyboru jest KOSTKA dokument 
należy złożyć w wyznaczonym miejscu w szkole, w dn. Od 
31 lipca do 3 sierpnia w godz. 8.00-17.00, w dn. 4 sierpnia 
w godz. 8.00-15.00. 

*Po otrzymaniu zaświadczenia szkolna komisja 
rekrutacyjna wprowadzi wyniki z niego do systemu 
Omikron. Zachęcamy do sprawdzenia poprawności 
wprowadzonych danych. W razie zauważenia błędów 
prosimy o kontakt: rekrutacja@kostka.edu.pl. 

 

od 31 lipca 
do  4 sierpnia 2020 r. 
do godz. 15.00 

 

 

 

4 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 
poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie 
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 
związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

do 4 sierpnia 2020 r. 



5 

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. 

do 11 sierpnia 2020 r. 

6 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  
i kandydatów niezakwalifikowanych 

 

12 sierpnia  2020 r. (środa) 

7 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w 
postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 
zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu 
wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

Wraz z oryginałami składane są: 

- uzupełniony formularz ucznia KOSTKI (do pobrania ze 
strony szkoły) 

- 2 zdjęcia, 

- karta zdrowia. 

Dokumenty przyjmowane są w szkole (ul. Spółdzielców 5) 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 (w dniu 18 
sierpnia do godz. 15.00). 

 

od 13 sierpnia  
do 18 sierpnia 2020 r. 
do godz. 15.00 

 

8 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 

 

19 sierpnia 2020 r. (środa) 
- do godz. 14.00 

9 
Poinformowanie przez dyrektora szkoły 
ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych 
miejsc w szkole 

19 sierpnia 2020 r. 

10 
Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty 
informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach 
ponadpodstawowych 

do 20  sierpnia 2020 r. 

11 
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

do 22  sierpnia  2020 r. 

12 
Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia 
odmowy przyjęcia. 

do 3 dni od dnia 
wystąpienia o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy 
przyjęcia 



13 
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia otrzymania 
uzasadniania odmowy 
przyjęcia 

14 
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia złożenia 
odwołania do dyrektora 
szkoły 

 


