Terminarz dyżurów Komisji Rekrutacyjnej VI LO i wykaz
dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym dla
absolwentów szkół podstawowych będących kandydatami do klasy
pierwszej na rok szkolny 2020/2021
Wszyscy kandydaci kończący szkołę podstawową, którzy wybrali VI Liceum jako szkołę 1
wyboru, składają wniosek w VI Liceum
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
z wyłączeniem oddziałów dwujęzycznych od 15 czerwca do 10 lipca do godz. 15.00.
2. Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych
w szkole ponadpodstawowej od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00

Uwaga!!!
Niepotwierdzenie w wyżej określonym terminie w systemie Omikron
wniosku przez szkołę pierwszego wyboru spowoduje, że
kandydat nie będzie podlegał rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.
Termin

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej w VI LO
w Krakowie, ul. Wąska 7

15 czerwca 2020 r.

w godzinach 10.00 - 12.00 oraz 14.00 – 16.00

16 czerwca 2020 r.

w godzinach 10.00 - 12.00 oraz 14.00 – 16.00

17 czerwca 2020 r.

w godzinach 10.00 -12.00 oraz 14.00 – 15.00

18 czerwca 2020 r.

w godzinach 10.00 - 12.00 oraz 14.00 – 16.00

19 czerwca 2020 r.

w godzinach 10.00 - 12.00 oraz 14.00 – 16.00

22 czerwca 2020 r.

w godzinach 10.00 - 12.00 oraz 14.00 – 16.00

24 czerwca 2020 r.

w godzinach 10.00 - 12.00 oraz 14.00 – 16.00

25 czerwca 2020 r.

w godzinach 10.00 - 12.00 oraz 14.00 – 16.00

26 czerwca 2020 r.

w godzinach 12.00 – 15.00

Wymagane dokumenty składane wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły:
 podpisany przez kandydata i rodzica/prawnego opiekuna wniosek o przyjęcie do szkoły
wydrukowany z systemu komputerowego wspomagania rekrutacji OMIKRON
albo
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W godzinach
14.00 – 16.30 ( 22 IV – 24 VI )

w sali 004 (parter) w VI Liceum Ogólnokształcącym
w Krakowie, ul. Wąska 7

skan podpisany własnoręcznie przez kandydata i rodzica/prawnego opiekuna wniosku o przyjęcie
do szkoły wydrukowanego z systemu komputerowego wspomagania rekrutacji OMIKRON.
Skan należy przesłać na adres: rekrutacja2020@vilo.krakow.pl
 do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające przez kandydata kryteria:
o kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia
ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
o wielodzietność rodziny kandydata;
o niepełnosprawność kandydata;
o niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
o niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
o niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
o samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
o objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Niekompletny wniosek uniemożliwia wprowadzenie kandydata do systemu rekrutacji elektronicznej
OMIKRON.

Terminy sprawdzianów kompetencji językowych z języka angielskiego oraz języka
hiszpańskiego
23 czerwca
godz. 14.00
24 czerwca
godz. 15.00
3 lipca do
godz. 12.00

wtorek

sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego

środa

sprawdzian kompetencji językowych z języka hiszpańskiego

piątek

podanie do publicznej wiadomości wyników sprawdzianów kompetencji
językowych z języka angielskiego oraz języka hiszpańskiego

II termin
8 lipca
godz. 10.00
8 lipca
godz. 14.00
13 lipca do
godz. 13.00

środa

sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego

środa

sprawdzian kompetencji językowych z języka hiszpańskiego

poniedziałek podanie do publicznej wiadomości wyników sprawdzianów kompetencji
językowych z języka angielskiego oraz języka hiszpańskiego na tablicy
informacyjnej VI Liceum w Krakowie

3. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
z wyłączeniem oddziałów dwujęzycznych oraz uzupełnianie wniosków o świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej od 26 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00
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Termin

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej w VI LO
w Krakowie, ul. Wąska 7

29 czerwca 2020 r.

w godzinach 9.00-12.00

30 czerwca 2020 r.

w godzinach 9.00-12.00

1 lipca 2020 r.

w godzinach 9.00-12.00

2 lipca 2020 r.

w godzinach 9.00-12.00

3 lipca 2020 r.

w godzinach 9.00-12.00

6 lipca 2020 r.

w godzinach 9.00-12.00

7 lipca 2020 r.

w godzinach 9.00-12.00

8 lipca 2020 r.

w godzinach 9.00-12.00

9 lipca 2020 r.

w godzinach 9.00-12.00

10 lipca 2020 r.

w godzinach 12.00-15.00

Wymagane dokumenty:
W godzinach
14.00 za
– 16.30
( 22 zIVoryginałem
– 24 VI ) przez
 kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
poświadczona
zgodność
dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył
w sali 004 (parter) w VI Liceum Ogólnokształcącym
albo
skan kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowejwpoświadczony
zgodność
Krakowie, ul.zaWąska
7 z oryginałem przez
dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył przesłany na adres
rekrutacja2020@vilo.krakow.pl
 kopie zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata i finalisty konkursów organizowanych przez
Małopolskiego Kuratora lub innych kuratorów oświaty potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
rodzica/opiekuna prawnego kandydata
albo
skan oryginału zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata i finalisty konkursów organizowanych przez
Małopolskiego Kuratora lub innych kuratorów oświaty przesłany na adres
rekrutacja2020@vilo.krakow.pl

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

w godzinach 9.00-13.00 sala 005

3 sierpnia 2020r.

w godzinach 9.00-13.00 sala 005

4 sierpnia 2020r.

w godzinach 12.00-15.00 sala 005

Wymagane dokumenty:
 Kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty poświadczona za zgodność z oryginałem przez
dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył
albo
skan kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty poświadczonego za zgodność z oryginałem
przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył przesłany na adres
rekrutacja2020@vilo.krakow.pl

5. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania
kwalifikacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych do oddziałów klas pierwszych w VI LO:
12 sierpnia 2020 r. tablica informacyjna VI LO w Krakowie oraz strona
internetowa VI Liceum w Krakowie.
6. Potwierdzanie woli podjęcia nauki w VI LO w Krakowie przez kandydatów

umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas
pierwszych od 13 do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15.00:

13 sierpnia 2020 r.
14 sierpnia 2020 r.
17 sierpnia 2020 r.
18 sierpnia 2020 r.

Termin:
czwartek
piątek
poniedziałek
wtorek

Dyżur Komisji Rekrutacyjnej w VI LO sala 005
w godzinach 12.00 - 14.00
w godzinach: 10.00 – 14.00
w godzinach: 10.00 – 14.00
w godzinach: 12.00 – 15.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w VI LO wymaga złożenia:
 oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 oryginału zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata i finalisty ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych, laureata konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
 karty zdrowia;
 dwóch zdjęć (na odwrocie podpisanych imieniem i nazwiskiem datą i miejscem urodzenia, adresem
zamieszkania;
 kserokopii aktu urodzenia
 deklaracja wyboru języka (formularz VI LO)
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 aktualizacja danych o kandydacie na potrzeby weryfikacji bazy danych informacji oświatowej
(formularz VI LO)
 informacji RODO

7. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym
2020/2021:
19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 tablica informacyjna VI Liceum w Krakowie
oraz strona internetowa VI Liceum w Krakowie.
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