
TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/23 
 
20 kwietnia 2022 do 17 maja 2022 (godz.12.00) 
 

Jest to termin złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz             
z dokumentami (podpisanymi przez co najmniej jednego rodzica / prawnego 
opiekuna w sposób tradycyjny, poprzez profil zaufany albo podpis kwalifikowany) 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Uwaga: 
W postępowaniu uzupełniającym wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej i kopią zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 25 
lipca 2022 godz. 12:00 do 28 lipca 2022 r. do godz. 12:00 

4 lipca 2022 – 11 lipca 2022 (do godz.15.00) 
 

Możliwość dokonania przez kandydata zmian na liście preferencji oddziałów dla 
zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym. 

08 lipca 2022 – 12 lipca 2022 (do godziny 15.00) 
 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku 
prowadzenia naboru za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek 
uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty. 

19 lipca 2022 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu 
rekrutacyjnym . 

 
 
 
 



19 lipca 2022 (od godz.12.00) – 22 lipca 2022  (do godz.12.00)  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli 
przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej: złożenie oryginału świadectwa 
ukończenia szkoły,  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty, 
karty zdrowia i dwóch zdjęć legitymacyjnych. 

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub 
orzeczenia, rodzic kandydata / prawny opiekun lub kandydat pełnoletni informuje 
o tym dyrektora szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie do 22 lipca 
2022 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym do 10 sierpnia 2022 r. 
godz. 12:00, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. Informację należy 
złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. W takim przypadku wymagane 
zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został 
przyjęty, nie później niż do 23 września 2022 r. 

25 lipca 2022 (do godz. 12.00)  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. 

do 26 lipca 2022  
 
1. Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w 
szkołach ponadpodstawowych w postępowaniu rekrutacyjnym (w postępowaniu 
uzupełniającym – 12 sierpnia 2022) 
do 28 lipca 2022 
2. Możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej danej szkoły o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia w postępowaniu rekrutacyjnym.  

Uwaga: 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia ma 
nastąpić  do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej również  do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy 
przyjęcia. 

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły. 
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