
SKŁADANIE DOKUMENTÓW 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

Rekrutacja absolwentów szkoły podstawowej do szkół prowadzonych przez Miasto Kraków 

odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, dostępnego na stronie: 

https://krakow.e-omikron.pl/ 

Wnioski rekrutacyjne należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.  
 

Kandydaci do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie jako szkoły 

pierwszego wyboru kończący szkołę podstawową składają wygenerowany w systemie Omikron 

wniosek o przyjęcie w dniach od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. poprzez: 

1. dostarczenie do sekretariatu Liceum w godzinach 9.00 - 15.00 wydrukowanego  

      z systemu Omikron wypełnionego wniosku podpisanego przez co najmniej  

      jednego rodzica / prawnego opiekuna kandydata,  

lub 

2.  podpisanie za pomocą Profilu Zaufanego przez co najmniej jednego rodzica / prawnego    

     opiekuna kandydata wniosku wypełnionego w systemie Omikron, 

lub 

3.  przesłanie drogą elektroniczną skanu lub czytelnej fotografii wypełnionego w systemie 

       rekrutacyjnym Omikron, wydrukowanego i podpisanego przez co najmniej jednego 

       rodzica / prawnego opiekuna kandydata wniosku pod adres: rekrutacja@vii-lo.krakow.pl  
 

Przy wypełnianiu wniosków w systemie Omikron prosimy pamiętać, że w naszym liceum 

język hiszpański nauczany jest tylko jako kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej. 
 

W terminie od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r.  należy dołączyć (jednym z trzech 

powyżej opisanych sposobów) dokumenty: 

a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

b) zaświadczenie o  wyniku egzaminu ósmoklasisty, 

c) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym 

publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia  

z problemami zdrowotnymi w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych  

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. 
 

W terminie od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. kandydat może złożyć nowy wniosek, 

w tym zmienić wniosek o przyjęcie, z uwagi na zamianę przez  kandydata szkół, do których kandyduje.  
 

Listy kandydatów zakwalifikowanych do szkół zostaną opublikowane 19 lipca 2022 r.  

(do godz. 12.00).  

Potwierdzenie woli podjęcia nauki przez kandydatów zakwalifikowanych do VII LO poprzez 

dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia 

o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie miało miejsce do 25 lipca 2022 r. w godzinach 

pracy komisji rekrutacyjnej (komunikat o godzinach pracy komisji pojawi się na naszej 

stronie internetowej). 
 

Najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 

2022/2023: 

https://portaledukacyjny.krakow.pl/start/249087,artykul,rekrutacja_do_szkol_ponadpodstawo

wych.html  
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