
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego 

Terminarz rekrutacji do klasy dwujęzycznej 1A  

w roku szkolnym 2023/2024 

 
 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 

Terminy Rodzaj czynności 

Od 15 maja 2023r. 

do 31 maja 2023r. 

do godz. 15.00 

Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do 

oddziału dwujęzycznego w II LO w Kielcach 

Od 15 maja 2023r.      

do 21 czerwca 2023r. 

do godz. 15.00 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (do pozostałych klas) 

07 czerwca 2023r. 

godz.13.00 

Sprawdzian kompetencji językowych (I termin) dla 

kandydatów do klasy dwujęzycznej 1A 

16 czerwca 2023r. 

godz.13.00 
Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych z I terminu 

27 czerwca 2023r. 

godz. 13.00 

Sprawdzian kompetencji językowych (II termin) dla 

kandydatów do klasy dwujęzycznej 1A. Dodatkowy termin 

sprawdzianu tylko dla kandydatów, którzy z przyczyn 

niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w I 

terminie 

 

05 lipca 2023r. 

godz.14.00 
Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych z II terminu 
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od 23 czerwca 2023r. 

do 12 lipca 2023r. 

do godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz 

zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty 

oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez 

kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę 

szkół do których uczeń kandyduje 

do 12 lipca 2023r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków 

poświadczanych w oświadczeniach 

do 19 lipca 2023r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

20 lipca 2023r. 
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych do II LO w Kielcach 

od 21 lipca 2023r. 

do 27 lipca 2023r. 

do godz.15.00 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w II LO w 

Kielcach przez zakwalifikowanego kandydata, który 

dostarcza oryginał świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ośmioklasisty 

28 lipca 2023r. 

do godz.15.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych do II LO w Kielcach 

28 lipca 2023r 
Poinformowanie  przez  dyrektora  szkoły Świętokrzyskiego 

Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

od 31 lipca 2023r. 

do 03 sierpnia 2023r. 

do godz. 15.00 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

uzupełniającym do szkoły, w tym do klasy dwujęzycznej 
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do 3 sierpnia 2023r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

04 sierpnia 2023 r. 

godz.13.00 

Sprawdzian kompetencji językowych  (termin dla osób, które 

nie brały udziału w sprawdzianie w rekrutacji podstawowej) dla 

kandydatów do klasy dwujęzycznej 1A 

09 sierpnia 2023 r. 

godz.13.00 

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych z dodatkowego 

terminu dla osób, które nie brały udziału w rekrutacji 

podstawowej do klasy dwujęzycznej 1A 

11 sierpnia 2023r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu 

uzupełniającym 

od 16 sierpnia 2023r. 

do 23 sierpnia 2023r. 

do godz. 15.00 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w II LO w 

Kielcach przez kandydata, który dostarcza oryginał 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i 

oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu 

zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w 

uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej 

24 sierpnia 2023 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych w rekrutacji 

uzupełniającej do II LO w Kielcach. 

 


