
HARMONOGRAM REKRUTACJI na rok szkolny 2020/2021 

w XXVII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie 
 

Data Zadania Godzina Miejsce 

od 15.06.2020 

do 10.07.2020 

do godz. 15.00 

Składanie przez kandydatów, dla których XXVII LO 

jest szkoła pierwszego wyboru, wniosku o przyjęcie  

do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

(jeżeli kandydat we wniosku je zaznaczył).  

Uwaga! Wniosek musi zostać podpisany przez 

kandydata i rodzica. 

 
Rodzice/kandydaci wypełniają wniosek na stronie systemu 

elektronicznej rekrutacji  

(tj. na stronie: https://krakow.e-omikron.pl). 

 

Formularz wniosku można pobrać też z systemu i wypełnić 

odręcznie. Zachęcamy jednak do wypełniania wniosku  

w formie elektronicznej, ponieważ umożliwi  

to rodzicom/kandydatom śledzenie na bieżąco kolejnych 

etapów procesu rekrutacji oraz szybkie uzyskanie 

informacji o wynikach rekrutacji. 

Poniedziałek – Piątek 

10.00-13.00 

Sekretariat szkoły 

Pokój 011 

Istnieje możliwość składania wniosków drogą elektroniczną na adres 

rekrutacja@27lo.krakow.pl - należy przesłać czytelny skan lub zdjęcie wniosku  

wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi spełnienie dodatkowych kryteriów  

(jeżeli kandydat we wniosku je zaznaczył). 

od 26.06.2020 

do 10.07.2020 

do godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej. 

Poniedziałek-Piątek 

10.00-13.00 

Sekretariat szkoły 

Pokój 011 

Istnieje możliwość składania świadectw ukończenia szkoły podstawowej drogą elektroniczną  

na adres rekrutacja@27lo.krakow.pl - należy przesłać czytelny skan lub zdjęcie świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej. 

od 31.07.2020 

do 04.08.2020 

do godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata 

wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których 

kandyduje. 

Poniedziałek-Piątek 

10.00-13.00 

Sekretariat szkoły 

Pokój 011 

Istnieje możliwość składania zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty drogą elektroniczną 

na adres rekrutacja@27lo.krakow.pl - należy przesłać czytelny skan lub zdjęcie zaświadczenia  

o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
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12.08.2020 

/środa/ 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

od 13.08.2020 

do 18.08.2020 

do godz. 15.00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 

do XXVII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie 

poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone 

w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej. 

Poniedziałek-Piątek 

10.00-13.00 

Sekretariat szkoły 

Pokój 011 

19.08.2020 

/środa/ 

do godz. 14.00 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych. 

 


