KALENDARZ DZIAŁAŃ DLA KANDYDATÓW DO NLO NA ROK SZK. 2019/2020.
1.

TERMIN
24.10.2018

2.

29.10.2018

3.

23.01.2019
(środa)

4.

styczeń/luty
2019
styczeń/luty
2019
Od 1.03.2019

5.
6.
7.

9.03.2019
(sobota)

8.

Do 14.03.2019

9.

15.03.2019
(piątek)

10. 20 – 21.03.2019

11. 27.03.2019

12. 5-6.04. 2019
(piątek –
sobota)
13. 15.04.2019
14. 6.05.2019

15. Po 6.05.2019
16. 17-18.05. 2019
(piątek –
sobota)

DZIAŁANIE
Spotkanie informacyjne dla
rodziców 8 – klasistów z
NSP
Spotkanie informacyjne dla
rodziców 3 – klasistów z
NG
Spotkanie dla rodziców
kandydatów do NLO –
prezentacja oferty
programowej NLO
Spotkanie z uczniami klas 8
NSP
Spotkanie z uczniami klas 3
NG
Rejestracja elektroniczna
dla kandydatów
Dzień otwarty dla
wszystkich kandydatów

Rejestracja kandydatów
wewnętrznych
Egzamin wstępny dla
kandydatów
wewnętrznych
Wyniki egzaminu dla
kandydatów
wewnętrznych
Dopełnienie formalności
(umowa, oplata
rekrutacyjna)

Egzamin wstępny dla
kandydatów zewnętrznych
Wyniki egzaminu dla
kandydatów zewnętrznych
Dopełnienie formalności
(umowa, oplata
rekrutacyjna)
Uruchomienie listy
rezerwowej
Dodatkowy termin
egzaminu wstępnego

UWAGI
Spotkanie dot. zasad i przebiegu rekrutacji do 4
– letniego NLO na 2019/2020
Spotkanie dot. zasad i przebiegu rekrutacji do 3
– letniego NLO na 2019/2020
17.00 dla rodziców 8 – klasistów z NSP
18.30 dla rodziców 3 – klasistów z NG

Prezentacja oferty 4 – letniego NLO
Prezentacja oferty 3 – letniego NLO
Dotyczy wszystkich kandydatów do klas 1 LO
3-letniego i do klas 1 LO 4-letniego
9.30- 11.00 dla 8-klasistów z NSP i in. szkół
spoza Fundacji
11.00 – 12.00 pokazy i prezentacje uczniów i
nauczycieli NLO dla wszystkich kandydatów
12.15 – 13.45 dla 3 – klasistów z NG i in.
gimnazjów spoza fundacji
Dotyczy ucz. klas 3 NG i klas 8 NSP
Dla niezwolnionych z egzaminu z j. polskiego,
matematyki i j. angielskiego
Informacja u dyr. NLO lub w sekretariacie

Dla przyjętych bez egzaminu lub po zdanym
egzaminie kandydatów wewnętrznych.
Kandydaci, których rodzice nie dopełnią
formalności w terminie, zostaną przeniesieni
na listę rezerwową
Egzamin również dla kandydatów z Fundacji,
którzy nie uczestniczyli w 1 etapie rekrutacji
Informacja u dyr. NLO lub w sekretariacie
Kandydaci, których rodzice nie dopełnią
formalności w terminie, zostaną przeniesieni
na listę rezerwową
Dotyczy klas 1 LO 3 – letniego i klas 1 LO 4 letniego
Po wykorzystaniu listy rezerwowej, jeśli będą
wolne miejsca

