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Terminarz dyżurów Komisji Rekrutacyjnej VI LO i wykaz dokumentów niezbędnych w 

postępowaniu rekrutacyjnym dla absolwentów szkół podstawowych będących 

kandydatami do klasy pierwszej oraz wstępnej na rok szkolny 2021/2022 

 

1. Złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie , z 

uwagi na zmianę szkół do których kandyduje. 

 

Od 25 czerwca do 14 lipca 2021r. do godz. 15.00 

 

- skan wniosku podpisany przez rodzica i ucznia można przesłać na adres mailowy 

 rekrutacja2021@vilo.krakow.pl 

 

- wniosek podpisany przez kandydata i ucznia można wrzucić do pojemnika 

znajdującego się przy wejściu do szkoły 

 

- wniosek można przesłać poprzez profil zaufany w systemie rekrutacji 

elektronicznej OMIKRON 
 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o: 

- kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz o 

- kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

od 9 lipca do 14 lipca 2020r. do godz. 15.00 

➢ Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopia zaświadczenia o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły 

podstawowej, którą kandydat ukończył (na obu stronach) wrzucona do pojemnika 

znajdującego się przy wejściu do szkoły  

albo 

skan kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz skan świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej  poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 

dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył przesłany na adres 

rekrutacja2021@vilo.krakow.pl 

albo 

skan kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz skan świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej  poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 
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dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył przesłane poprzez profil zaufany w 

systemie rekrutacji elektronicznej OMIKRON 

 

3. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania 

kwalifikacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych do oddziałów klas pierwszych w VI LO:  

22 lipca 2021r. tablica informacyjna VI LO w Krakowie oraz strona 

internetowa VI Liceum w Krakowie.   
 

4. Potwierdzanie woli podjęcia nauki w VI LO w Krakowie przez kandydatów 

umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas 

pierwszych od 23 do 30 lipca 2021r. do godz. 15.00. 

23 lipca 2021r.  w godzinach    10.00 - 14.00   

 

27 lipca 2021r. w godzinach:   10.00 – 14.00  

28 lipca 2021r. w godzinach:   10.00 – 14.00 

29 lipca 2021r. w godzinach:   10.00 – 14.00 

30 lipca 2021 r. w godzinach:   12.00 – 15.00 

 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w VI LO  wymaga złożenia  

w budynku VI liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, ul. Wąska 7:  

 

➢ 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 

➢ aktualizacja danych o kandydacie na potrzeby weryfikacji bazy danych informacji 

oświatowej (formularz VI LO) 

➢ informacji RODO 

5. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym  

2021/2022:  
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2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 tablica informacyjna VI Liceum w Krakowie 

oraz strona internetowa VI Liceum w Krakowie.   

 

2 i 3 sierpnia 2021r. Zabrania wychowawców poszczególnych oddziałów z rodzicami 

uczniów przyjętych do VI LO 


