
   DROGI ÓSMOKLASISTO 

prosimy zapoznaj się z zasadami składania wymaganych dokumentów  

do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza  Kościuszki w Jaworznie 

 

W związku z sytuacją epidemiczną  w Polsce wymagane dokumenty rekrutacyjne  

do I LO można składać w niżej przedstawiony sposób: 
 

 

1. Od 15 czerwca do 10 lipca 2020r. 

 - dokonaj elektronicznej rekrutacji  na  Vulcan Śląskie Nabór https://slaskie.edu.com.pl, 

    wniosek można dostarczyć do Liceum następująco: 

1. jako wniosek elektroniczny z platformy VULCAN, wówczas gdy rodzice /prawni 

opiekunowie  mogą podpisać  wniosek profilem zaufanym 

 

2.    jako wniosek wydrukowany i podpisany przez Ciebie oraz Twoich 

rodziców /prawnych  opiekunów (2 możliwości): 

- drogą elektroniczną scan wniosku z zachowaniem zasad bezpieczeństwa     

danych: sekretariat@lo.1.jaworzno.edu.pl 

 - złożenie wniosku do wskazanej w  Liceum skrzynki  
 

 

 

2. Od 26 czerwca do 10 lipca 2020r.  

wymagane dokumenty to: 

a. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

b. wymieniony w pkt 1 wniosek  z platformy Vulcan  Śląskie 

c. pobrany, wypełniony i podpisany  kwestionariusz I LO http://1lo.jaworzno.pl/wp/wp-

content/uploads/2020/06/KWESTIONARIUSZ-I-LO.pdf 

d. oryginał zaświadczeń z konkursów przedmiotowych, sportowych   

    i artystycznych 
 

Prosimy o złożenie tych dokumentów w koszulce, do skrzynki w Liceum 
 

Dokumenty będą przyjmowane w godzinach: 9:00 -13:00, (10 lipca do godz:15:00) 

 

https://slaskie.edu.com.pl/
http://1lo.jaworzno.pl/wp/wp-content/uploads/2020/06/KWESTIONARIUSZ-I-LO.pdf
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3. Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r.  

prosimy o dostarczenie do Liceum oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty 

Dokumenty będą przyjmowane w godzinach: 9:00-13:00, (4 sierpnia do godz:15:00) 

 

4. 12 sierpnia 2020r.  
 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych   
 i niezakwalifikowanych 
 

 

5. Od 13 do 18 sierpnia 2020 r., do godz. 15:00  
potwierdzenie  woli przyjęcia do I LO  - to przedłożenie oryginału świadectwa  ukończenia 

szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one 
złożone wcześniej w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej) 

 
a. jeżeli  zostałeś zakwalifikowany  do Liceum i  I LO  jest szkołą Twojego  pierwszego 

wyboru, prosimy dostarcz w tym terminie do szkoły 2 fotografie podpisane imieniem  
i nazwiskiem  

 

b. jeżeli  zostałeś zakwalifikowany do  Liceum i I LO jest szkołą Twojego  kolejnego  
wyboru, prosimy dostarcz w tym terminie do szkoły komplet dokumentów: 

  
1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

2. pobrany, wypełniony i podpisany  kwestionariusz I LO 

http://1lo.jaworzno.pl/wp/wp-content/uploads/2020/06/KWESTIONARIUSZ-I-

LO.pdf 

3. oryginał zaświadczeń z konkursów przedmiotowych, sportowych   

i artystycznych 

4. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

5. 2 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem 

 
 

Dokumenty będą przyjmowane w godzinach: 9:00-13:00, (18 sierpnia do godz:15:00) 

 

6. 19 sierpnia 2020r, do godz.14:00 

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły  
 

Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację 

 

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz:  http://1lo.jaworzno.pl/wp/wp-

content/uploads/2020/02/Zasady-rekrutacji.pdf 
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