
Rekrutacja 2022/2023 
Harmonogram rekrutacji w XLIV Liceum Ogólnokształcącym 

im. ks. S. Konarskiego w Krakowie 
 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpostawowej odbywa się od 

16 maja do 20 czerwca 2022 roku do godziny 15:00 za pomocą systemu rekrutacji 

elektronicznej  na stronie: krakow.e-omikron.  
 

Wniosek o przyjęcie do szkoły można złożyć wybierając jedną z następujących form:  

➢ podpisanie wniosku profilem zaufanym ( jest to równoznaczne z dostarczeniem 

wniosku do placówki pierwszego wyboru) albo  

➢ skan podpisany własnoręcznie przez kandydata i rodzica/prawnego opiekuna 

wniosku o przyjęcie do szkoły wydrukowanego z systemu komputerowego 

wspomagania rekrutacji OMIKRON. Skan należy przesłać na adres: 

rekrutacja@lo44.krakow.pl w tytule wiadomości należy wpisać imię i nazwisko 

kandydata albo  

➢ podpisany przez kandydata i rodzica/prawnego opiekuna wniosek o przyjęcie do 

szkoły wydrukowany z systemu komputerowego wspomagania rekrutacji OMIKRON 

należy wrzucić do pojemnika znajdującego się przy wejściu do szkoły w godzinach 

8.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku; 

2. Od 24 czerwca do 12 lipca do godziny 15:00 należy uzupełnić wniosek o kopie świadectwa 

ukończenia szkoły oraz o kopię wyników egzaminu. Można również przesłać skany na 

adres mailowy rekrutacja@lo44.krakow.pl 

3. Dyżury Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej: 
 

Termin Godziny 

24.06.2022 (piątek) 12:00 do 15:00 

27.06.2022 (poniedziałek) 09:00 do 13:00 

04.07.2022 (poniedziałek)  09:00 do 13:00 

12.07.2022 (wtorek) 09:00 do 15:00 
 

4. 19 lipca o godzinie 12:00 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych do 

oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych. Będą one wywieszone na 

drzwiach wejściowych szkoły oraz na stronie internetowej.  

5. Od 19 do 25 lipca do godziny 15:00 należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole 

poprzez złożenie w szkole oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu. 

Wymagane dokumenty: 

• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły 

• Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu 

• Ksero skróconego aktu urodzenia ucznia 

• Karta zdrowia ucznia (do odbioru w gabinecie medycznym macierzystej szkoły 
podstawowej) 

• Dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 
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Dokumenty będą przyjmowane zgodnie z podanym harmonogramem dyżurów Szkolnej 

Komisji Rekrutacyjnej 

Dyżury Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej: 

Termin Godziny 

19.07.2022 (wtorek) 12:00 do 15:00 

20.07.2022 (środa) 09:00 do 14:00 

21.07.2022 (czwartek)  09:00 do 14:00 

25.07.2022 (poniedziałek) 09:00 do 15:00 

 

6. Od 26 lipca do 3 sierpnia będzie odbywała się Rekrutacja Uzupełniająca. Wnioski o 

przyjęcie do szkoły należy złożyć w dniach pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, lub 

przesłać mailowo na adres rekrutacja@lo44.krakow.pl 

 

Dyżury Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej 

 

Termin Godziny 

26.07.2022 (wtorek) 9:00 do 12:00 

27.07.2022 (środa) 9:00 do 12:00 

03.08.2022 (środa) 9:00 do 14:00 

 

7. Wyniki rekrutacji uzupełniającej w postaci list kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych zostaną podane do wiadomości publicznej 9 sierpnia do godziny 

12:00 na drzwiach wejściowych budynku szkoły oraz na stronie internetowej. 

8. W dniach od 9 do 17 sierpnia do godziny 14:00 należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w 

XLIV LO poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu wraz z innymi dokumentami wymaganymi w 

rekrutacji. 

 

Dyżury Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej: 

 

Termin Godziny 

09.08.2022 (wtorek) 12:00 do 14:00 

10.08.2022 (środa) 09:00 do 13:00 

17.08.2022 (środa) 09:00 do 14:00 

 

9. 18 sierpnia do godziny 12:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną 

Komisję Rekrutacyjną XLIV LO listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  


