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INFORMACJE  DLA  KANDYDATÓW   

DO  KLAS  PIERWSZYCH  
IX  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁC ĄCEGO  W  GDYNI 

na  rok  szkolny 2015/2016 
Terminy składania  dokumentów  
(po etapie złożenia podań od 14.05.2015 r. do 22.06.2015 r.i zmianach wyboru 
preferencji od 23.06.2015 r. do 25.06.2015 r.): 
 
w dniach: 
26 czerwca 2015 r.  (piątek)      od godz. 8.00   do  godz. 16.00 
29 czerwca 2015 r.  (poniedziałek)  od godz. 8.00   do  godz. 16.00 
30 czerwca 2015 r.  (wtorek)     od godz. 8.00 do  godz. 12.00 
składanie: 

- kopii świadectwa ukończenia gimnazjum  
(poświadczonej przez dyrektora gimnazjum) 

- kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego 
(poświadczonej przez dyrektora gimnazjum) 

  
Dokumenty przyjmowane będą w sali 37 (parter) lub w sekretariacie szkoły. 
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Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia – 

2 lipca 2015 r. (czwartek) do godz. 12.00 
 
w dniach: 
2 lipca 2015 r. (czwartek)    od godz. 12.00   do godz. 16.00 
3 lipca 2015 r. (piątek)     od godz. 8.00    do godz. 16.00 
6 lipca 2015 r. (poniedziałek)  od godz. 8.00  do godz. 12.00 
składanie: 
   - oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum  
   - oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego   
  
Do w/w oryginałów należy dołączyć: 
   - 2 zdjęcia  (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 
   - odpis skrócony aktu urodzenia (kopia)     
   - kart ę zdrowia 
   - wypełnioną ankietę - podanie  (na druku przygotowanym przez szkołę;  
     ankieta dostępna  również na stronie internetowej IX LO w zakładce Rekrutacja) 
  
Dokumenty przyjmowane będą w sali 37 (parter) lub w sekretariacie szkoły. 



 3 

 
Uwaga ! Niezłożenie oryginałów dokumentów jest równoznaczne 

z rezygnacją z nauki w IX LO w Gdyni 
 

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły: 
7 lipca 2015 r. (wtorek) do godz. 12.00 

  
W przypadku wolnych miejsc, czyli niedokonania pełnego naboru 7 lipca br. - 
w terminie od 7 lipca 2015 r. od godz. 12.00  do 9 lipca 2015 r. do godz. 
15.00 odbędzie się rekrutacja uzupełniająca – na podstawie złożonych podań/ 
odwołań. 
O przyj ęciu do szkoły decydować będzie liczba punktów uzyskanych przez 
uczniów lub szczególne sytuacje losowe.   
 
 

10 lipca 2015 r. (piątek) do godz. 12.00 – ostateczne ogłoszenie listy przyj ętych po 
naborze na wolne miejsca.  
 
31 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 - zebranie rodziców uczniów 
przyjętych do klas pierwszych.  


