
TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/23

1) od  16  maja  do  20  czerwca  2022r.-  złożenie  wniosku  o  przyjęcie  do  szkoły  -  wydruk  

z systemu elektronicznego (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica).

2) od  24  czerwca  do  12  lipca  2022r.-  uzupełnienie  wniosku  o  przyjęcie  do  klasy

pierwszej  szkoły  ponadpodstawowej  o  świadectwo  ukończenia  szkoły  podstawowej  

i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty .

3) do  18  lipca  2022r. - weryfikacja  przez  komisję  rekrutacyjną  wniosków  o  przyjęcie  

do  klasy  I  szkoły  ponadpodstawowej  i  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  przez  kandydata

warunków poświadczonych w oświadczeniach.

4) 19 lipca 2022 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych .

5) od  16  maja  do  21  lipca  2022r.-  wydawanie  przez  szkołę  skierowania  na  badania  lekarskie

kandydatowi,  w  przypadku  złożenia  przez  niego  wniosku  rekrutacyjnego

do klasy I szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe.

6) do 25 lipca 2022r.- potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której 

kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe oraz 

orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami /dotyczy zawodu 

mechanik pojazdów samochodowych w branżowej szkole I stopnia/.

UWAGA!  W  przypadku  braku  możliwości  przedłożenia  w  szkole,  do  której  kandydat  został

zakwalifikowany  zaświadczenia  lekarskiego  zawierającego  orzeczenie  o  braku  przeciwwskazań

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu i orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań

zdrowotnych do kierowania pojazdami, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie

nie  późniejszym  niż  trzy  dni  przed  terminem  podania  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętychi kandydatów nieprzyjętych, tj. do 22 lipca 2022 r. 

          Informacja powinna zawierać przyczynę niedotrzymania terminu. Składa się ją w postaci papierowej lub

elektronicznej.

Zaświadczenie lub orzeczenie, o którym mowa powyżej składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń 

został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r. Niezłożenie w terminie zaświadczenia lub 

orzeczenia, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym 

kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.

7) 26  lipca  2022r.  do  godz.12  - podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję  rekrutacyjną  listy

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 


