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Postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów szkół podstawowych 

będących kandydatami do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 

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, międzynarodowych i wstępnego  

od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. 

 

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

do oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych i wstępnego  

od 16 maja do 30 maja 2022 r. do godziny 15.00 

 

Uwaga!!!  
 

Niepotwierdzenie w ww. określonym terminie w systemie wniosku przez szkołę 

 pierwszego wyboru spowoduje, że kandydat nie będzie podlegał rekrutacji do oddziału 

dwujęzycznego, międzynarodowego i wstępnego. 

 

 

➢ Wniosek  o przyjęcie do szkoły można złożyć wybierając jedną z następujących form: 

•  podpisanie wniosku profilem zaufanym ( jest to równoznaczne z dostarczeniem wniosku do 

placówki pierwszego wyboru) 

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:  rekrutacja2022@vilo.krakow.pl 

w tytule wiadomości należy wpisać imię i nazwisko kandydata 

albo 

•  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 w godzinach 8.00 – 15.00 od poniedziałku 

do piątku; 
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Prosimy złożyć wniosek wyłącznie jednym  

z wymienionych wyżej sposobów !!!!!! 

 

➢ Kandydaci, których dotyczą poniższe kryteria dołączają do wniosku dokumenty 

potwierdzające: 

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. 

 

Niekompletny wniosek uniemożliwia wprowadzenie kandydata  

do systemu rekrutacji elektronicznej OMIKRON. 
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