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Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych  

Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego   

im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie 

na rok szkolny 2021/2022  

 

 

Podstawa prawna:  

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 

2021/2022, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół 

ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych ogłoszony 28.01.2021 r. przez 

Ministra Edukacji i Nauki na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. 

zm.) 

 

Wnioski o przyjęcie do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Melchiora 

Grodzieckiego w Cieszynie 

Wymagane czynności  Terminy 

 złożenie podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego 

wniosku do szkoły pierwszego wyboru wraz z 

dokumentami o przyjęcie do Katolickiego Liceum 

Ogólnokształcącego w Cieszynie  

(wydrukowanego z platformy rekrutacji elektronicznej 

slaskie.edu.com.pl) 

od 17.05.2021 r.  

do 21.06.2021 r.  

do godz. 15:00 

Uzupełnienie wniosku o: 

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,  

 zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty  

od 25.06.2021 r. 

do 14.07.2021 r.  

do godz. 15:00 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  

do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Cieszynie  

oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków poświadczanych w oświadczeniach  

do 14.07.2021 r. 

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych do przyjęcia  
22.07.2021 r. 
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Potwierdzenie woli przyjęcia (nauki) poprzez dostarczenie: 

 oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej,  

 oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu 

ósmoklasisty. 

od 23.07.2021 r. 

do 30.07.2021 r.  

do godz. 15:00 

Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  

do szkoły 

2.08.2021 r. 

do godz. 14:00 

 

 

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną  

22 lipca 2021 r.  

 

 

Potwierdzenie woli przyjęcia do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego  

im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie 

Od 23 do 30 lipca 2021 r. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy 

potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, 

jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej.  

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r. 

 

 

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie 

 

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół 

dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022, o przyjęciu do tych 

szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach  

(na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).  

 
  



Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie 

 

Strona | 3  

 

 

Terminy rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym 

 

Wymagane czynności  Terminy 

 złożenie podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego 

wniosku do szkoły wraz z dokumentami o przyjęcie  

do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w 

Cieszynie  

(wydrukowanego z platformy rekrutacji elektronicznej 

slaskie.edu.com.pl) 

od 3.08.2021 r.  

do 5.08.2021 r.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  

do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Cieszynie  

oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków poświadczanych w oświadczeniach  

5.08.2021 r. 

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych do przyjęcia  
16.08.2021 r. 

Potwierdzenie woli przyjęcia (nauki) poprzez dostarczenie: 

 oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej,  

 oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu 

ósmoklasisty. 

od 17.08.2021 r. 

do 20.08.2021 r.  

do godz. 15:00 

Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  

do szkoły 
23.08.2021 r. 

 

 


