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REKRUTACJA 2019/2020 

  

I   ETAP  

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły 

ponadgimnazjalnej 

25 kwietnia – 10 czerwca 2019 r. 

(dotyczy uczniów kończących szkołę podstawową, którzy wybrali XLII LO 

jako szkołę pierwszego wyboru) 

Wymagane dokumenty:  

1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej -  wypełniony  

i podpisany przez kandydata oraz jego rodzica/opiekuna prawnego.  

Na stronie krakow.e-omikron.pl, po zalogowaniu lub założeniu nowego konta, będzie można 

go wypełnić, a następnie wydrukować;  - wniosek składany jest przez kandydata wyłącznie  

w szkole pierwszego wyboru, nawet wtedy gdy kandydat poza XLII LO wybrał inne szkoły 

ponadgimnazjalne, które objęte są systemem elektronicznej rekrutacji.  

2. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: 

● poświadczone kopie (lub ksero + oryginał do wglądu)  zaświadczeń o uzyskaniu tytułu 

laureata lub finalisty etapu ponadwojewódzkiego, wojewódzkiego, konkursów 

przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty i olimpiad przedmiotowych, 

które dają uprawnienia do przyjęcia do szkoły w pierwszej kolejności, 
● wielodzietność rodziny kandydata;  
● samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  
● niepełnosprawność kandydata, jego rodzica rodziców lub rodzeństwa;  
● dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.  

 

(patrz: zasady naboru i pliki do pobrania na stronie: krakow.e-omikron.pl) 

  

 

 

Dyżur Dyrektora 

 

Począwszy od 5.03.2019 r. dyżur pełnią: Dyrektor Szkoły Paweł Cząstka (wtorek 16.15-

17.30)  i Wicedyrektor Iwona Eigenfeld-Hupert (poniedziałek 10-12).  
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Języki obce 

Nauka języków obcych w XLII LO odbywa się w grupach międzyoddziałowych.  

Przydział języków obcych odbywa się wg rankingu punktów uzyskanych w postępowaniu 

rekrutacyjnym do oddziałów klas I (dotyczy to także laureatów olimpiad i konkursów 

przedmiotowych).  

Kandydaci mogą w deklaracji wyboru języków wpisać najpierw swoje priorytety, a następnie 

mogą podać drugi wariant wyboru języków osobiście podczas dyżurów Szkolnej Komisji 

Rekrutacyjnej w XLII LO. Warunkiem powstania grupy językowej z danego języka jest 

zapisanie się co najmniej 12 osób do grupy. 

 

II  ETAP  

Uzupełnienie wniosku poprzez dostarczenie dokumentów 

19 - 25 czerwca 2019 r. 

(dotyczy wszystkich absolwentów szkoły podstawowej,  dla których  XLII 

LO jest szkołą pierwszego wyboru) 

 

Wymagane dokumenty:  

1.  poświadczona przez  dyrektora szkoły podstawowej kopia świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej,  

2. poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu    

ósmoklasisty,  

3. poświadczone kopie (lub ksero + oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu  

laureata lub finalisty etapu ponadwojewódzkiego, wojewódzkiego konkursów   

przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty (w przypadku, kiedy nie były  

dostarczone wraz z wnioskiem), lub innych konkursów i szczególnych osiągnięć,  

w   których uczeń uzyskał wysokie miejsce dające punkty w procesie rekrutacji do szkoły.      

 (W przypadku uzyskania przez ucznia miejsca uznanego za wysokie w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych nie umieszczonych w załączniku do ZARZĄDZENIA NR 14/19 

MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 22 lutego 2019 r. składający wniosek do 

szkoły pierwszego wyboru zobowiązany jest o doniesienie regulaminu tych zawodów,  

w którym opisane zostało przydzielenie punktów  rekrutacyjnych. Na podstawie 

przedstawionego regulaminu komisja rekrutacyjna dokonuje analizy regulaminu tych zawodów 

oraz przypisanie odpowiedniej ilości punktów rekrutacyjnych)  

4. w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami   

orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym   

publicznej poradni specjalistycznej. 

Uwaga! Przy składaniu dokumentów nie jest wymagana obecność kandydata.  
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Dyżur Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej 

w sali nr 6 w XLII  Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie,  ul. Studencka 13 

 

 

Termin  dyżuru Godziny 

 

19. 06. 2019 r.        środa 

 

12.00-15.00 

 

21. 06. 2019 r.        piątek 

 

 

12:00 – 15:00 

 

24. 06. 2019 r.       poniedziałek 

 

 

9:00 – 15:00 

 

25. 06. 2019 r.        wtorek 

 

 

9:00 – 12:00 

 

26. 06 . 2019 r.       środa 

 

 

9.00 - 12.00 

 

27. 06. 2019 r.        czwartek 

 

 

9.00 - 15.00 

 

 

 

 

III  ETAP  

Ogłoszenie  list kandydatów 

 28 czerwca 2019 r. godz. 12:00 

 

Ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną XLII LO listy kandydatów 

zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów 

niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej. 

Lista będzie wywieszona w holu szkoły na parterze. 
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IV  ETAP  

 Potwierdzenie woli podjęcia nauki  w XLII  LO w Krakowie przez 

kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do 

oddziałów klas pierwszych.  

 do  9 lipca 2019 r.  

Wymagane dokumenty:   

1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

3. dwa zdjęcia (na odwrocie podpisanych imieniem i nazwiskiem),  

4. kserokopia skróconego aktu urodzenia ucznia,   

5. karta zdrowia ucznia (do odbioru w gabinecie medycznym macierzystej szkoły 

podstawowej), 

6. dokumentacja dotycząca dysfunkcji, 

7. kwestionariusz osobowy XLII LO. 

  

Dyżur Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej 

w sali nr 6 w XLII  Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie,  ul. Studencka 13 

 

Termin  dyżuru Godziny 

 

1. 07. 2019 r.    poniedziałek 

 

 

9:00 – 15:00 

 

2. 07. 2019 r.    wtorek 

 

 

9:00 – 15:00 

 

3. 07. 2019 r.    środa 

 

 

9:00 – 15:00 

 

4. 07. 2019 r.    czwartek 

 

 

9:00 – 12:00 

 

5. 07. 2019 r.    piątek 

 

 

12:00 - 15:00 

 

8. 07. 2019 r.   poniedziałek 

 

 

9:00 - 12:00 
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9. 07. 2019 r.   wtorek 

 

9:00 - 15:00 

 

 

V  ETAP  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do XLII LO    

 

 10 lipca (środa) 2019 r.  godz. 12:00   

tablice ogłoszeń w holu głównym XLII LO w Krakowie 

 

Lista będzie wywieszona w holu szkoły na parterze. 

 

10 lipca (środa) 2019 r. o godz. 17.00, sala gimnastyczna  

odbędzie się spotkanie rodziców uczniów przyjętych do klas pierwszych 

 z dyrektorem szkoły oraz Radą Rodziców  

 

 

 VI  ETAP  

Rekrutacja uzupełniająca  

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami  

 do  16  lipca 2019 r.  

 

Dyżur Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej 

w sali nr 6 w XLII  Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie,  ul. Studencka 13 

 

Termin  dyżuru Godziny 

 

11.07.2019 r. czwartek 

 

9:00 - 13:00 

 

 

12.07.2019 r. piątek 

 

9:00 - 13:00 

 

 

15.07.2019 r. poniedziałek 

 

9:00 - 13:00 
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16.07.2019 r. wtorek 

 

9:00 - 13:00 

 
 

Uwaga! W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się dokumentacją 

obowiązującą  w poprzednich jej etapach  wraz z  podaniem o przyjęcie do 

danego oddziału.   

 

Jeżeli  rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona,  Szkolna Komisja 

Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy przyjętych do oddziałów klas I  

 

31 lipca (poniedziałek)  2019 r. godz. 12:00   

tablica ogłoszeń w holu głównym XLII LO w Krakowie 

 

do 20 sierpnia 2019 r.  

potwierdzenie woli podjęcia nauki w XLII LO 

Wymagane dokumenty:   

1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

3. dwa zdjęcia (na odwrocie podpisanych imieniem i nazwiskiem),  

4. kserokopia skróconego aktu urodzenia ucznia,   

5. karta zdrowia ucznia (do odbioru w gabinecie medycznym macierzystej szkoły 

podstawowej), 

6. dokumentacja dotycząca dysfunkcji, 

7. kwestionariusz osobowy XLII LO. 

 

 

Ogłoszenie  list kandydatów 

 22 sierpnia 2019 r. godz. 12:00 

Ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną XLII LO listy kandydatów 

zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów 

niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej. 

Lista będzie wywieszona w holu szkoły na parterze. 
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10 lipca (środa) 2019 r. o godz. 17.00, sala gimnastyczna  

odbędzie się spotkanie rodziców uczniów przyjętych do klas pierwszych 

 z dyrektorem szkoły oraz Radą Rodziców  

                                                                                                                                                             

Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej   

Beata Sobocińska 

Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej Uzupełniającej 

Jolanta Piróg 


