
TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA ROK SZKOLNY 2023/24 
  

do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Z. Herberta  
 

 do klasy mistrzostwa sportowego – piłka siatkowa dziewcząt – SARI Żory 

 do klasy mistrzostwa sportowego – piłka ręczna dziewcząt – MTS Żory 

 do klasy mistrzostwa sportowego – baseball/softball – GEPARDY Żory 

 do oddziału przygotowania wojskowego (OPW) – prowadzonej przez MON 

 

RODZAJ CZYNNOŚCI Termin w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w 
postępowaniu 
uzupełniającym 

Rejestracja kandydatów w elektronicznym systemie naboru. Złożenie 
wniosku (pobranego z elektronicznego systemu naboru) o przyjęcie do 
szkoły wraz z dokumentami, podpisanymi przez co najmniej jednego 
rodzica   

15.05. do 29.05. 
do 15:00 

27.07. do 1.08. 
do godz. 15:00 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej  
 

30.05. do 12.06.  2.08. do 7.08. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy 
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej 

14.06. do 8.08. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły poprzez dostarczenie do 
szkoły pierwszego wyboru następujących dokumentów:  
• świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   
• zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 
oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie, z uwagi 
na zmianę szkół do których kandyduje. 

23.06. do 10.07. 
do 15:00 
 

----------------- 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i 
dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków 
poświadczanych w oświadczeniach w tym dokonanie czynności związanych 
z ustaleniem tych okoliczności  

do 10.07. 1.08. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i 
dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 
ustalonych przez Prezydenta Miasta okoliczności wskazanych w 
oświadczeniach 

do 17.07. 7.08. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

18.07. 8.08. 

Potwierdzanie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia  
oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały 
one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. 

18.07. do 25.07. 
do 15:00 

8.08. do 14.08. 
do 15:00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 

26.07.  
do godz. 14:00 

16.08. do godz. 
14:00 

 
Osoby przyjęte zobowiązane są dostarczyć dodatkowo:  
• 2 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres 

zamieszkania),  
• kwestionariusz kandydata wraz z deklarację wyboru drugiego języka obcego 
• oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna w przypadku uczęszczania ucznia niepełnoletniego na 

lekcje religii  
• klauzula informacyjna dla rodzica/opiekuna prawnego 
• zgoda na wykorzystanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej do rodzica/opiekuna 

prawnego 
• zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 
 


