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Harmonogram rekrutacji 

do klasy o profilu sportowym 

 

1. Od 16 maja do 30 maja 2022 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do XVI Liceum 

Ogólnokształcącego im. Dziewięciu Górników z Wujka. 

2. 09 czerwca 2022 r. godz. 15.00 (I termin) lub 16 czerwca 2022 r. godz. 15.00 (II termin) – 

przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, obiekt KS Kolejarz, ul. Alfreda 1 w Katowicach. 

3. Od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do XVI 

Liceum Ogólnokształcącego im. Dziewięciu Górników z Wujka o świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego 

wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do 

których kandyduje. 

4. 20 lipca 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do XVI Liceum Ogólnokształcącego im. 

Dziewięciu Górników z Wujka. 

5. Od 21 lipca do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu zewnętrznego. 

6. 29 lipca 2022 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Dziewięciu 

Górników z Wujka. 
 

 

 

 

 

Harmonogram rekrutacji 

do klasy o profilu e-biznes z zastosowaniem multimedialnych technik informatycznych 

 

1. Od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do 

XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Dziewięciu Górników z Wujka. 

2. Od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do XVI 

Liceum Ogólnokształcącego im. Dziewięciu Górników z Wujka o świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego 

wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do 

których kandyduje. 

3. 20 lipca 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do XVI Liceum Ogólnokształcącego im. 

Dziewięciu Górników z Wujka. 

4. Od 21 lipca do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu zewnętrznego. 

5. 29 lipca 2022 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Dziewięciu 

Górników z Wujka. 

  


