
Terminy ważne dla kandydatów do klas pierwszych liceum: 

 od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r. –  doręczenie przez absolwentów gimnazjów/szkoły podstawowej kopii lub oryginału świadectwa ukończenia szkoły i kopii 

lub oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty 

 16 lipca 2019r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 

 od 16 lipca 2019r. do 24 lipca 2019r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu formularza zgłoszeniowego.  

 25 lipca 2019r. –  podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
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