
 
TERMINARZ  REKRUTACJI  DO  PUBLICZNEGO  LICEUM  OGÓ LNOKSZTAŁC ĄCEGO  NR IX  W  OPOLU 

na rok szkolny 2020/2021 dla absolwentów szkół podstawowych 
 

 

*dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w I terminie 
Rekrutacja będzie przeprowadzona elektronicznie na stronie: https://www.opolskie.edu.com.pl/Kandydat 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych określił Minister Edukacji Narodowej w dniu 19 maja 2020 r.  

1. Składanie wniosków o przyjęcie do PLO nr IX   
od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca  2020 r.  

w godz. od 8:00 do 15:00 - w sekretariacie szkoły 
(proponujemy pomoc w logowaniu się) 

2. Składanie wniosków o przyjęcie do PLO nr IX dla kandydatów do klas 
sportowych 

od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca  2020 r.  
w godz. od 8:00 do 15:00 - w sekretariacie szkoły 

(proponujemy pomoc w logowaniu się) 

3. 
Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 
(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły 
podstawowej) 

26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. 
do godz.15:00 

4. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej 

I  TERMIN 
23.06.2020 godz.15.00 - piłka nożna chłopców - Centrum Sportu ul. W. Rutkiewicz 10 
24.06.2020 godz.15.00 - piłka siatkowa dziewcząt – hala sportowa PLO IX 
30.06.2020 godz.15.00 - piłka ręczna chłopców – hala sportowa PLO IX 
 

II  TERMIN*  
22.07.2020 godz. 09.30 - piłka nożna chłopców - Centrum Sportu, ul. W. Rutkiewicz 10 
23.07.2020 godz. 09.30 - piłka siatkowa dziewcząt - hala sportowa PLO IX 
24.07.2020 godz. 09.30 - piłka ręczna chłopców - hala sportowa PLO IX 

5. Podanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności 
fizycznej 

 01 lipca 2020 r. - I termin 
 25 lipca 2020 r. - II termin* 

6. 
Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty 
(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły 
podstawowej) 

od 31 lipca 2020 r. – do 04 sierpnia 2020 r. 

7. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 12 sierpnia 2020 r.     

8. 
Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły 
(dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wyniku 
egzaminu ósmoklasisty – o ile nie zostały złożone wcześniej) 

od 13 sierpnia 2020 r. do  18 sierpnia 2020 r. 
do godz. 15:00 

9. Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do PLO IX 
19 sierpnia 2020 r.   

godz. 14:00 


