
Załącznik nr 3. Terminy i tryb przyjmowania dokumentów 
 

 

 

 

od 13 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 

składanie dokumentów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie 

(podanie wydrukowane ze strony internetowej systemu rekrutacji elektronicznej, podanie II 

Liceum w Tczewie dotyczące języków obcych oraz, w przypadku kandydatów do klasy o profilu 

sportowym, zaświadczenie o stanie zdrowia kandydata wystawione przez lekarza specjalistę 

w dziedzinie medycyny sportowej) 

 

do 19 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 

możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły 

 

od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.  

dostarczanie do II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie 

świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

gimnazjalnego.                            

 

Od 13 maja 2019 r. do 4 lipca 2019 r.  

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego 

im. Jana III Sobieskiego w Tczewie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 



5 lipca 2019 r. o godz. 10.00  

ogłoszenie przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego  w Tczewie 

listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły 

 

do 10 lipca 2019 r. do godz. 14.00  

uczniowie umieszczeni na listach kandydatów potwierdzają wolę podjęcia nauki w II Liceum 

Ogólnokształcącym w Tczewie poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia 

gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego 

 

12 lipca 2019 r. godz. 12.00  

ogłoszenie przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie listy uczniów przyjętych 

do szkoły 

 

 

Postępowanie uzupełniające 

 

od 12 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019  

składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów                   

w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami (o przyjęciu do szkoły decyduje liczba 

punktów uzyskanych przez uczniów) 

 

 



od 12 lipca 2019  do 14 sierpnia 2019 r. do godz. 9.00 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego 

im. Jana III Sobieskiego w Tczewie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w 

ramach postępowania uzupełniającego. 

16 sierpnia 2019 r. godz. 10.00  

ogłoszenie przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie 

listy kandydatów przyjętych do szkoły w ramach postępowania uzupełniającego. 

 

do 28 sierpnia 2019 r. do godz. 14.00  

uczniowie umieszczeni na listach kandydatów w ramach postępowania uzupełniającego 

potwierdzają wolę podjęcia nauki w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w 

Tczewie poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału 

zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego 

 

29 sierpnia 2019 godz. 15.00  

ogłoszenie przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie 

listy uczniów przyjętych do szkoły w ramach postępowania uzupełniającego. 

 

 


