Rekrutacja dla uczniów z Ukrainy
W tym roku z powodu pandemii koronawirusa wszystkie
Dokumenty, np. skany świadectw przesyłamy drogą elektroniczną
na adres sekretariat@lo-lubaczow.pl
Poniżej podany jest terminarz postępowania rekrutacyjnego dla
uczniów z Ukrainy oraz wykaz wymaganych
dokumentów(skanów).Wniosek i inne dokumenty do wypełnienia
można pobrać ze strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego
im.Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie:
http://www.lo-lubaczow.pl/ w zakładce: rekrutacja-Ukraina

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
Lp.

Rodzaj
czynności

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z
dokumentami.(przesłanie skanów dokumentów).

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęci do szkoły. Zaświadczenie o
ukończeniu szkoły drugiego stopnia i zdanych egzaminach w
oryginale.(przesłanie skanów dokumentów).

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających
spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w
oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej czynności
związanych z ustaleniem tych okoliczności.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających
spełnienie przez kandydata
warunków
lub
kryteriów
branych
pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
ustalonych przez wójta(burmistrza lub prezydenta) okoliczności
wskazanych w oświadczeniach.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.

4.

5.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci
przedłożenia
oryginału
świadectwa
ukończenia
szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
od 15 czerwca
do 10 lipca
2020 r.
do godz. 15.00
od 26 czerwca
do 4 sierpnia
2020 r.
do godz. 15.00
do 4 sierpnia 2020 r.

do 11 sierpnia 2020 r.

12 sierpnia 2020r.

od 13 sierpnia do 18
sierpnia 2020 r. do
godz. 15.00

7.

8.
9.

zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do szkoły.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie
uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy
przyjęcia.

10.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej.

11.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej.

19 sierpnia 2020r
do godz. 14.00

do 22 sierpnia 2020 r.
do 3 dni od dnia
wystąpienia o
sporządzenie
uzasadnienia
odmowy przyjęcia.
do 3 dni od dnia
otrzymania
uzasadnienia odmowy
przyjęcia
do 3 dni od dnia
złożenia
odwołania do
dyrektora szkoły

WYMAGANE DOKUMENTY
1.Kwestionariusz osobowy (wniosek) (do pobrania ze strony
internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja –Ukraina .
2.Karta zdrowia.
3.Zaświadczenie o ukończeniu szkoły drugiego stopnia i
zdanych egzaminach (w oryginale).
4.Trzy zdjęcia.
5.Ważna Karta Polaka dziecka (jeżeli posiada).
6.Wyjazdowy dokument dziecka z aktualną wizą długoterminową.
7.Zaświadczenie o znajomości języka polskiego.
8.Oświadczenie o wyborze języka obcego, którego uczeń z Ukrainy pragnie się
uczyć w LO w Lubaczowie. Języki obce nauczane w szkole według ustalonych
profili nauczania:
1) Klasa matematyczno-fizyczna: język angielski (poziom rozszerzony),

język niemiecki lub francuski (poziom podstawowy).
2) Klasa ekonomiczna: język angielski (poziom rozszerzony), język
niemiecki lub włoski (poziom podstawowy).
3) Klasa biologiczno-chemiczna: język angielski (poziom rozszerzony),, język
niemiecki lub francuski (poziom podstawowy).
4) Klasa biomedyczna: język angielski (poziom rozszerzony), język
niemiecki lub włoski (poziom podstawowy).
5) Klasa językowo-humanistyczna:
W części językowej wybiera się trzy języki (dwa na poziomie rozszerzonym i
jeden na poziomie podstawowym) w następującej konfiguracji: język angielski
(poziom rozszerzony),język niemiecki lub włoski (poziom rozszerzony), język
francuski (poziom podstawowy).
W części humanistycznej: język angielski(poziom rozszerzony), język
niemiecki lub włoski (poziom podstawowy).
Deklaracja wyboru języków obcych 1
Ja, niżej podpisany na wybranym przeze mnie profilu kształcenia: matematycznofizycznym, ekonomicznym, biologiczno-chemicznym, biomedycznym (* zakreślić
wybrany profil) oprócz języka angielskiego wybieram: język niemiecki, francuski,
włoski (* zakreślić odpowiedni język)
………………………………………………….
(imię i nazwisko)
Deklaracja wyboru języków obcych 2
Ja, niżej podpisany na wybranym przeze mnie profilu kształcenia: językowym
oprócz języka angielskiego (poziom rozszerzony)wybieram: język niemiecki, włoski
na poziomie rozszerzonym.(* zakreślić odpowiedni język).
………………………………………………….
(imię i nazwisko)
Deklaracja wyboru języków obcych 3

Ja, niżej podpisany na wybranym przeze mnie profilu kształcenia: humanistycznym,
oprócz języka angielskiego (poziom rozszerzony)wybieram: język niemiecki, włoski
na poziomie podstawowym.(* zakreślić odpowiedni język).
………………………………………………….
(imię i nazwisko)

9.Kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem i danymi osobowymi).
10.Podanie o przyjęcie do internatu.(Do pobrania)
Uwaga! Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez
tłumacza i poświadczone notarialnie.

