
 

REKRUTACJA  

do XXV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2021/2022 

 

I ETAP – ZŁOŻENIE WNIOSKU  

do klas: IA, IB i IC (klasy mundurowe) od 17 maja do 21 czerwca  

do klasy ID* (Oddział Przygotowania Wojskowego) od 17 maja do 31 maja 

 

Uwaga! Dotyczy TYLKO kandydatów, którzy wybrali XXV LO jako szkołę pierwszego wyboru. 

1. Wymagane dokumenty: 

 wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej wypełniony i podpisany przez 

kandydata oraz jego rodzica/opiekuna prawnego; 

Wniosek należy wypełnić poprzez dedykowany system OMICRON (https://krakow.e-

omikron.pl), wydrukować i złożyć w szkole pierwszego wyboru. 

 dokumenty potwierdzające wielodzietność rodziny kandydata; samotne 

wychowywanie kandydata w rodzinie; niepełnosprawność kandydata, jego 

rodzica rodziców lub rodzeństwa; dokument poświadczający objęcie dziecka 

pieczą zastępczą. 

*Uwaga! Test sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy wojskowej ID zostanie 
przeprowadzony w budynku XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w 
Krakowie, ul. Telimeny 9 w dniu 2 czerwca  2021 r. od godz. 9.00. (Warunki przeprowadzenia 
testu znajdują się TUTAJ) 
 
Kandydat, który nie przystąpi do testu sprawności fizycznej nie będzie mógł ubiegać się o 
przyjęcie do klasy ID w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022. 

 

II  ETAP – UZUPEŁNIENIE WNIOSKU  

 Od 25 czerwca do 14 lipca 

Dostarczenie dokumentów przez kandydatów, dla których XXV LO jest  szkołą pierwszego 

wyboru. 

1. Wymagane dokumenty: 

 oryginał lub poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia 

świadectwa ukończenia szkoły, 

 kopie (oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub 

finalisty etapu ponadwojewódzkiego / wojewódzkiego konkursu 

przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty, olimpiady 

przedmiotowej, które dają uprawnienia do przyjęcia do szkoły w pierwszej 

kolejności, 

 kopie (oryginał do wglądu) zaświadczeń o szczególnych  osiągnięciach,  

które dają dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do szkoły, 

 orzeczenie  kwalifikacyjne  publicznej  poradni  psychologiczno -

pedagogicznej,  w  tym publicznej poradni specjalistycznej (dotyczy 

kandydatów  z  wadami  słuchu,  wzroku,  narządów  ruchu  i  innymi 

schorzeniami). 



 

III ETAP - WYNIKI REKRUTACJI 

 22 lipca 2021 r. do godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

do XXV LO w Krakowie. 

 

 Od 23 lipca do 30 lipca - dostarczenie oryginałów dokumentów przez kandydatów do 

XXV LO (jeśli wcześniej oryginały nie zostały dostarczone): 

 oryginał świadectwa ukończenia szkoły, 

 oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

 

 2 sierpnia 2021r. do godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do XXV LO w 

Krakowie. 

 

IV ETAP - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

 Rekrutacja uzupełniająca (w miarę wolnych miejsc) trwa od 3 sierpnia do 23 sierpnia  

(terminy postępowania uzupełniającego: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-

rekrutacji-do-szkol) 


