
W związku z określeniem przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

nowych terminów dotyczących postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 

do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, zmianie ulega treść Regulaminu 

rekrutacji do klas pierwszych Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku w 

roku szkolnym 2020/2021 w zakresie wskazanym niżej: 

 

§ 9 otrzymuje brzmienie: 

Dyrektor SLO powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, która pracuje 

zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem: 

od 15.06.2020r. 

10.07.2020r. 

do godz. 15:00 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 26.06.2020r. 

do 10.07.2020r. 

do godz. 15:00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej. 

 

od 31.07.2020r. 

do 04.08.2020r. 

do godz. 15:00 

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. 

 

do 04.08.2020r. 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w 

oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 

związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

 

do 11.08.2020r. 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i 

dokumentów potwierdzających spełnienia przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub 

prezydenta) okoliczności wskazanych  w oświadczeniach. 

12.08.2020r. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych, którzy uzyskali prawo przyjęcia do SLO w 

Lęborku. 

od 13.08.2020r. 

do 18.08.2020r. 

do godz. 15:00 

Potwierdzenie przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci 

dostarczenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o 

wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o 

przyjęcie do szkoły. Brak tak rozumianego potwierdzenia woli oznacza rezygnację z nauki w 

SLO w Lęborku. 

19.08.2020r. 

godz. 10:00 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do SLO w Lęborku na podstawie złożonych przez nich 

oryginałów dokumentów. 

 

podstawa prawna: § 11b rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19. z dnia 20.03.2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) z późn. zm. 

 


