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INFORMACJE  O TERMINACH NABORU  

DLA  KANDYDATÓW  DO  KLAS  PIERWSZYCH  
IX  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  W  GDYNI  

w roku szkolnym 2019/2020 
 
 
1)  W terminie od 13 maja do 18 czerwca 2019 w godz. od 7.30 do 15.00 
składanie wniosków wygenerowanych z elektronicznego systemu naboru:  
nabor-pomorze.edu.com.pl 
 
2)  19 czerwca 2019 r. od. godz. 7.30 do godz. 15.00 - możliwość dokonania zmiany wyboru 
szkoły. 
 
3)  W terminie od 21 do 25 czerwca 2019: 
 21 czerwca 2019 r.  (piątek)      od godz. 9.00   do  godz. 15.00 
 24 czerwca 2019 r.  (poniedziałek)   od godz. 9.00   do  godz. 15.00 
 25 czerwca 2019 r.  (wtorek)     od godz. 9.00    do  godz. 15.00 
należy złożyć: 

- kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  lub  gimnazjum  
- kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  lub egzaminu 

gimnazjalnego 
  
(kopie muszą być poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej  lub gimnazjum) 
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4)  Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 

5 lipca 2019 r. (piątek) godz. 10.00 
 
 
5)  W terminie od 5 lipca  od godz. 10.00  do  10 lipca 2019 r. do godz. 14.00 potwierdzenie   
     woli nauki w IX LO poprzez złożenie: 
 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  lub  gimnazjum  
- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  lub egzaminu   
  gimnazjalnego  

 
  5 lipca 2019 r. (piątek)  od godz. 10.00   do godz. 15.00  
  8 lipca 2019 r. (poniedziałek)  od godz.  9.00    do godz. 15.00 
  9 lipca 2019 r. (wtorek)   od godz.  9.00    do godz. 15.00  
  10 lipca 2019 r. (środa)  od godz.  9.00    do godz. 14.00  
 
Do składanych oryginałów dokumentów należy dołączyć: 
   - 2 zdjęcia  (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 
   - odpis skrócony aktu urodzenia (kopia)     
   - kartę zdrowia 
   - wypełniony kwestionariusz (na formularzu przygotowanym przez szkołę; dostępny   
     również na stronie internetowej IX LO w zakładce Rekrutacja) 
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6)  Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:  12 lipca 2019 r. (piątek)  
     godz. 12.00 
 
                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
7)  Rekrutacja  uzupełniająca 
 
W przypadku wolnych miejsc po 12 lipca 2019 r. do poszczególnych klas: składanie wniosków 
w trybie uzupełniającym, w terminie od 12 lipca 2019 do 14 sierpnia 2019 r.  
 

  
 


