
Harmonogram czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym  oraz terminy składania 

dokumentów do klas pierwszych 

IV LO w Kielcach na rok szkolny 2022/2023 
 

Rekrutacja do IV Liceum Ogólnokształcącego  

w Kielcach przeprowadzana jest za pomocą systemu 

elektronicznego naboru (program ASECO): kielce.e-omikron.pl 

L. p. Rodzaj czynności 
Termin  

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

1. 

 
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie 

do IV LO w Kielcach wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w  postępowaniu rekrutacyjnym.  

od 16.05.2022r. 

do 20.06.2022r. 
do godz. 15.00  

2. 

 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do IV LO w Kielcach 

o  kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  
i zaświadczenia o  wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz 
złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata 
wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkól do których 
kandyduje. Wprowadzenie przez kandydata do Systemu 

ocen jakie uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej, liczby punktów z egzaminu ósmoklasisty, 

a także innych osiągnięć wpisanych na świadectwie.  

 

od 24.06.2022r. 

do 13.07.2022r. 
do godz. 15.00  

3. 

 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych do IV LO w Kielcach  

21.07.2022r. 

4. 

 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  

w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej, zaświadczenia o  wynikach egzaminu 
ósmoklasisty oraz drugiego egzemplarza wniosku  
o przyjęcie do szkoły (jeżeli nie składano do szkoły 
pierwszego egzemplarza), karty zdrowia, dwóch zdjęć 
podpisanych na odwrocie,  karty informacyjnej, oraz  
deklaracji ucznia klasy 1 

Niezłożenie właściwych dokumentów 
w  wyznaczonych terminach oznacza rezygnację  

z ubiegania się o miejsce  w IV Liceum 
Ogólnokształcącym w Kielcach.  

od 22.07.2022r. 

do 29.07.2022r. 
do godz. 15.00  

5. 

 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych do IV LO w Kielcach .  

01. 08.2022r. 
do godz. 14.00  

W przypadku, gdy szkoła będzie dysponowała wolnymi 

miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie 



uzupełniające    w elektronicznym systemie na stronie 

internetowej (program ASECO): kielce.e-omikron.pl 
 

L. p. Rodzaj czynności 
Termin  

w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie 
do IV LO w Kielcach wraz  z  kopią świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej  
i zaświadczenia o  wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile 

nie zostały złożone wcześniej. 

od 02.08.2022r. 

do 04.08.2022r. 
do godz. 15.00  

2. 

 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych do IV LO w Kielcach  

11.08.2022r. 

3. 

 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  

w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej, zaświadczenia o  wynikach egzaminu 
ósmoklasisty,  karty zdrowia, dwóch zdjęć podpisanych na 
odwrocie,  karty informacyjnej, oraz  deklaracji ucznia 
klasy 1 

Niezłożenie właściwych dokumentów 
w  wyznaczonych terminach oznacza rezygnację  

z ubiegania się o miejsce  w IV Liceum 
Ogólnokształcącym w Kielcach. 

  

5. 

 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych do IV LO w Kielcach . 

  

23. 08.2022r. 
do godz. 14.00  

 

 

Informacja o naborze 

 

1. Kuratorium Oświaty w Kielcach: 

https://kuratorium.kielce.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/ 

http://4lo.edu.pl/Ajaw/rekrutacja/KANDYDAT%20-%20informacja%20o%20naborze%20%284%29.pdf
https://kuratorium.kielce.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/

