Terminy rekrutacji
do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
na rok szkolny 2017/2018

do
20.06.2017 r.
godz. 15:00

Rejestracja kandydatów do szkoły w internetowym systemie KSEON
Optivum oraz złożenie dokumentów w szkole pierwszego wyboru:
 formularz zgłoszeniowy z systemu internetowego KSEON Optivum
 wniosek o przyjęcie do szkoły.
 kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków opisanych
w postępowaniu rekrutacyjnym

do
16.05.2017 r.

Wniosek o przyjęcie do szkoły składają kandydaci do klasy
dwujęzycznej.

31.05.2017 r.
godz. 15:30

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klasy
dwujęzycznej

09.06.2017 r.
godz. 14:00

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych
Kandydaci, którzy wybrali XIV LO jako szkołę pierwszego wyboru
składają w sekretariacie szkoły:
 1 kopię świadectwa ukończenia gimnazjum opatrzoną numerem 1,
 1 kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego opatrzoną numerem 1,
 kandydaci do klasy dwujęzycznej potwierdzają w szkole wynik
egzaminu z języka angielskiego poziom rozszerzony(dotyczy to
również kandydatów drugiego i trzeciego wyboru.
Uwaga! Kopie muszą być potwierdzone przez dyrektora gimnazjum,
które ukończył kandydat.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przyjęcia do XIV LO w Gdyni.
Rodzice (prawni opiekunowie) kandydatów zakwalifikowanych do
przyjęcia do szkoły potwierdzają wolę podjęcia nauki w XIV LO w
Gdyni poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia
gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego oraz:
 zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub
konkursów, o których mowa w pkt. 3 Regulaminu,
 2 zdjęcia – podpisane (imię, nazwisko, adres zamieszkania i data
urodzenia),
 karta zdrowia ( w m-cu wrześniu)
Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do XIV LO w Gdyni na
podstawie złożonych oryginałów świadectw i zaświadczeń
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od
08.05.2017 r.

od
23.06.2017 r.
godz. 11:00
do
27.06.2017 r.
godz. 15:00
07.07.2017 r.
godz. 12:00
od
10.07.2017 r.
godz. 12:00
do
13.07.2017 r.
godz. 15:00

14.07.2017 r.
godz. 12:00

Terminy rekrutacji
w trybie uzupełniającym
do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
na rok szkolny 2017/2018
od
11.07.2017 r.
godz. 09:00
do
17.07.2017 r.
godz. 15:00
14.07.2017 r.
godz. 09:00
14.07.2017 r.
godz. 15:00
18.07.2017 r.
18.07.2017 r.
godz. 14:00
od 19.07.2017 r.
godz. 09:00
do 20.07.2017 r.
godz. 11:00
21.07.2017 r.
godz. 09:00

Składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły odwołań
i wniosków wraz z kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
Dodatkowy termin sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów
do klasy dwujęzycznej.
Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywny
wynik
sprawdzianu
kompetencji
językowych
przeprowadzonego w terminie dodatkowym
Komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski kandydatów złożone w trybie
uzupełniającym.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przyjęcia do XIV LO w Gdyni.
Rodzice (prawni opiekunowie) kandydatów zakwalifikowanych do
przyjęcia do szkoły potwierdzają wolę podjęcia nauki w XIV LO w
Gdyni poprzez dostarczenie oryginalnych dokumentów.
Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych do XIV LO w Gdyni

