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Kalendarium naboru do klas pierwszych  

Ogólnokształcącego Liceum Jezuitów z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. św. Stanisława Kostki w Gdyni  

na rok szkolny 2021/2022 

 

 

➢ od 15 lutego 2021 – składanie kwestionariuszy i umówienie się na rozmowę 

rekrutacyjną.  

 

➢ 01 marca - 25 czerwca 2021 - rozmowy z kandydatami i ich rodzicami; wynik rozmowy 

ma dalszy wpływ na postępowanie rekrutacyjne.  

 

➢ 17 maja – 31 maja 2021 /do godz. 15:00/ - składanie wniosku wraz dokumentami  

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej do oddziałów dwujęzycznych (system naboru 

elektronicznego). 

 

➢ 17 maja – 21 czerwca 2021 /do godz. 15:00/ - składanie wniosku wraz  

z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z wyłączeniem oddziałów 

dwujęzycznych (system naboru elektronicznego).  

 

➢ Sprawdzian kompetencji językowych:  

01 czerwca 2021 /godz. 15:45/ - I termin 

07 czerwca 2021 /godz. 15:45/ - II termin (dla osób, które z przyczyn niezależnych  

nie mogły podejść do sprawdzianu w I terminie) 

 

➢ Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.  

14 czerwca 2021 - I termin 

17 czerwca 2021 - II termin 

 

➢ 25 czerwca do 14 lipca 2021 /do godz. 15:00/ - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o 

wynikach egzaminu ósmoklasisty.  

 

➢ 22 lipca 2021 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

 

➢ 23 lipca do 30 lipca 2021 /do godz. 15:00/ - potwierdzenie przez rodzica kandydata albo 

kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile 

nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie  

do szkoły ponadpodstawowej.  
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➢ 02 sierpnia 2021 o godzinie 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

 

 

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM 

 

➢ 03 sierpnia – 05 sierpnia 2021 /do godz. 15:00/ - składanie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów 

dwujęzycznych.  

 

➢ 03 – 06 sierpnia 2021 /do godz. 15:00/ - składanie wraz dokumentami wniosku  

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej i oddziału dwujęzycznego.  

 

➢ 06 sierpnia 2021 /godz. 10:00/ - przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji 

językowych.  

 

➢ 13 sierpnia 2021 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.  

 

➢ 16 sierpnia 2021 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.  

 

➢ 17 sierpnia do 20 sierpnia 2021 /godz. 15:00/ - potwierdzenie przez rodzica kandydata 

albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej.  

 


