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Postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów szkół podstawowych 

będących kandydatami do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 

Wszyscy kandydaci kończący szkołę podstawową, którzy wybrali VI Liceum jako szkołę 

pierwszego wyboru, składają wniosek w VI Liceum 

 

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  ponadpodstawowej wraz  z dokumentami  

z wyłączeniem oddziałów dwujęzycznych od 17 maja do 21 czerwca do godz. 15.00. 

 

2. Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych  

w szkole ponadpodstawowej od 17 maja do 31 maja 2021r. do godz. 15.00 

 

Prosimy nie wysyłać na adres e-mail i nie składać do pojemnika wniosków podpisanych 

profilem zaufanym!!! 

 

Uwaga!!!  
 

Niepotwierdzenie w ww. określonym terminie w systemie wniosku 

 przez szkołę pierwszego wyboru spowoduje, że  

kandydat nie będzie podlegał rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.  
 

 
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 należy wrzucić do 

pojemnika znajdującego się przy wejściu do szkoły 

albo 

 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:  rekrutacja2021@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 psychologiczno-

pedagogicznej, 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. 
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 Niekompletny wniosek uniemożliwia wprowadzenie kandydata do systemu rekrutacji elektronicznej 

OMIKRON. 

 

Terminy sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego oraz sprawdzianu 

predyspozycji językowych do oddziału wstępnego przygotowującego do nauki w oddziale 

dwujęzycznym z językiem hiszpańskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II termin 

2 czerwca 

2021r. 

godz. 14.00 

 

 

sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego  

Do 17 czerwca 

2021r. 

podanie do publicznej wiadomości wyników sprawdzianu kompetencji 

językowych z języka angielskiego 

 

 

7 czerwca 

2021r. 

 

 

sprawdzian predyspozycji językowych do oddziału wstępnego 

przygotowującego do nauki w oddziale dwujęzycznym z językiem 

hiszpańskim 

 

 

Do 17 czerwca 

2021r. 

 

podanie do publicznej wiadomości wyników sprawdzianu predyspozycji 

językowych do oddziału wstępnego przygotowującego do nauki w 

oddziale dwujęzycznym z językiem 

 

21 czerwca 

2021r. 

godz. 15.00 

 

 

sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego  

 

Do 9 lipca 

2021r. 

 

podanie do publicznej wiadomości wyników sprawdzianów kompetencji 

językowych z języka angielskiego 

 

 

21 czerwca 

2021r. 

godz. 13.00 

 

 

sprawdzian predyspozycji językowych do oddziału wstępnego 

przygotowującego do nauki w oddziale dwujęzycznym z językiem 

hiszpańskim 

 

 

Do 9 lipca 

2021r.  

 

Podanie do publicznej wiadomości wyników sprawdzianu predyspozycji 

językowych do oddziału wstępnego przygotowującego do nauki w 

oddziale dwujęzycznym z językiem hiszpańskim 

 


