
 

 

TERMINY REKRUTACJI 

DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI 

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA 

W KATOWICACH 
 
 

 

Czynności Terminy postępowania 

rekrutacyjnego 

Terminy postępowania 

uzupełniającego 

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej ogólnodostępnej 
od 15 maja 2023 r.  

do 19 czerwca 2023 r.  

do godziny 15.00 

od 27 lipca 2023 r.  

do 1 sierpnia 2023 r.  

do godziny 15.00 
złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej dwujęzycznej  

( klasa wstępna „0”  oraz  klasa 

dwujęzyczna  1a lub 1b ) 

od 15 maja 2023 r.  

do 29 maja 2023 r.  

do godziny 15.00 

od 27 lipca 2023 r.  

do 1 sierpnia 2023 r.  

do godziny 15.00 

przeprowadzenie sprawdzianu 

predyspozycji językowych  

do klas wstępnych  „0” 

31 maja  2023 r.  

godzina  12.00 

 

II termin 
 

26 czerwca 2023 r. 

 2 sierpnia 2023 r. 

 

podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów, którzy uzyskali pozytywny 

wynik sprawdzianu predyspozycji 

językowych   (klasa wstępna „0”) 

 5 czerwca 2023 r. 

 

II termin 
 

27 czerwca  2022 r.
 

 3 sierpnia 2023 r. 

 

przeprowadzenie egzaminu 

potwierdzającego znajomość języka 

francuskiego 

do klas pierwszych dwujęzycznych  

1a lub 1b 

31 maja  2023 r.  

godzina  12.00 

 

II termin 
 

26 czerwca 2023 r. 

 2 sierpnia 2023 r. 

 

podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów, którzy uzyskali pozytywny 

wynik egzaminu  potwierdzającego 

znajomość języka francuskiego 

do klas pierwszych dwujęzycznych  

1a lub 1b 

 5 czerwca 2023 r. 

 

II termin 
 

27 czerwca  2022 r. 

 3 sierpnia 2023 r. 

 

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej o świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej i o 

zaświadczenie o wyniku egzaminu 

ósmoklasisty oraz złożenie nowego 

wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę 

szkół do których kandyduje. 

od 23 czerwca 2023 r. 

do 10 lipca 2023 r. 

do godziny 15.00 

------------------- 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej(…) 

 

do 10 lipca 2023 r.  1 sierpnia 2023 r. 

podanie do publicznej wiadomości  listy 18 lipca 2023 r. 8 sierpnia 2023 r. 



 

 

 

kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych 

Potwierdzenie przez kandydata, rodzica 

lub opiekuna 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  

 

Wymagane dokumenty (składane  

w przeźroczystej „koszulce”):  

 

1. świadectwo ukończenia szkoły   

podstawowej [ jeśli nie zostało złożone 

wcześniej ] 

 

 2. zaświadczenie o szczegółowych 

wynikach egzaminu ósmoklasisty 

wystawionego przez OKE [ jeśli nie 

zostało złożone wcześniej ] 

 

3. kwestionariusz kandydata 

 

4. oświadczenie rodziców / prawnych 

opiekunów o woli udziału kandydata  

w zajęciach edukacyjnych z religii lub 

etyki  

 

5. oświadczenie rodziców / prawnych 

opiekunów o woli udziału kandydata  

w zajęciach „Wychowanie do życia  

w rodzinie” 

 

6.    3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane) 

 

od 18 lipca 2023 r. 

do 25 lipca 2023 r. 

do godziny 15.00 

od 8 sierpnia 2023 r. 

do 14 sierpnia 2023 r. 

do godziny 15.00 

podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych do szkoły 

26 lipca 2023 r.  

do godziny 14.00 

16 sierpnia 2023 r. 

 do godziny 14.00 

poinformowanie przez dyrektora szkoły 

kuratora oświaty o liczbie wolnych 

miejsc w szkole 

27 lipca 2023 r. 17 sierpnia 2023 r.  


