
Szanowni Państwo! 

I. Chcielibyśmy przypomnieć, że do 12 lipca 2022 r. do godz. 15.00 trwa etap dostarczania  
do szkoły kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (można dostarczyć osobno już teraz) 
oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (od 8 lipca 2022 r. po otrzymaniu 
zaświadczenia w szkole podstawowej). 
Dokumenty te można dostarczyć do naszego liceum na jeden z trzech sposobów: 
1. Osobiście w liceum w godz. 9.00 – 15.00. 
2. Poprzez przesłanie skanu lub czytelnej fotografii dokumentu drogą mailową pod adres 

rekrutacja@vii-lo.krakow.pl  
3. Poprzez dodanie skanu lub czytelnej fotografii dokumentu jako załącznika do wniosku 

rekrutacyjnego w systemie Omikron – w tym przypadku prosimy o telefoniczne lub mailowe 
poinformowanie szkoły o fakcie dodania załącznika. 

Tel. 12 637-42-91 (9.00-15.00),  adres mailowy: rekrutacja@vii-lo.krakow.pl  
 
 
II. Zgodnie z tegorocznym harmonogramem rekrutacji w dniu 19 lipca 2022 r. (wtorek)  
do godz. 12.00 podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły ponadpodstawowej.  
Potwierdzanie woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty rozpocznie się 19 lipca 2022 r. (wtorek) i potrwa do 25 lipca 2022 r. 
(poniedziałek) do godz. 15.00. 
Prosimy również o dostarczenie dwóch zdjęć legitymacyjnych (podpisanych na odwrocie), 
karty zdrowia oraz kopii aktu urodzenia (do wglądu). 
Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej VII LO w Krakowie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. W dniu 26 lipca 2022 r. (wtorek) odbędą się spotkania rodziców kandydatów przyjętych 
do VII LO z wychowawcami klas. 
Harmonogram spotkań:  
 
 
 
 
 
IV. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły ponadpodstawowej 
zostaną ogłoszone w dniu 26 lipca 2022 r. do godz. 12.00. 
W przypadku wolnych miejsc po tym etapie rekrutacji od dnia 27 lipca 2022 r. odbędzie się 
postępowanie uzupełniające (w takim przypadku na naszej stronie internetowej pojawi się 
osobny komunikat).  

19 lipca (wtorek)   14.00 – 17.00 

20 lipca (środa)   10.00 – 13.00 

21 lipca (czwartek) 10.00 – 13.00 

22 lipca (piątek)  10.00 – 13.00 

25 lipca (poniedziałek) 12.00 – 15.00 

GODZINA ODDZIAŁY 

17.00 1B,  1C,  1D,  1E 

18.00 1A,  1F,  1G 
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