
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY 

SKŁADANIA DOKUMENTÓW  DO KLAS I PUBLICZNYCH: CZTEROLETNICH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, 

PIĘCIOLETNICH TECHNIKÓW, TRZYLETNICH BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA 

(wersja skrócona terminów postępowania rekrutacyjnego ….) 

 
 

Postępowanie rekrutacyjne (tzw. pierwszy nabór do szkół ponadpodstawowych)  

  

Lp. Rodzaj czynności* 
Terminy w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

8. 
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co 
najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) 

od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 
2022 r. – do godz. 15.00 

9. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o 
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o 
szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty 
 

od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 
2022 r. – do godz. 15.00 

10. 
Możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub 
złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których 
kandyduje 

od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 
2022 r. – do godz. 15.00 

18. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
do szkoły. 

21 lipca 2022 r. 

19. 
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 
skierowania na badanie lekarskie. 

od 16 maja 2022 r. do 25 lipca 
2022 r. 

20. 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału 
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o 
ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do 
szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej 

kształcenie zawodowe  także zaświadczenia lekarskiego 
zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia 
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań 
psychologicznych do kierowania pojazdem. 

od 22 lipca 2022 r. do 29 lipca 
2022 r. 

21. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

1 sierpnia 2022 r. – do godz. 
14.00 

Tr
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Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

do 4 sierpnia 2022 r. 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy 
przyjęcia. 

do 3 dni od dnia wystąpienia o 
sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia otrzymania 
uzasadniania odmowy przyjęcia 

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia złożenia 
odwołania do dyrektora szkoły 

 

 

 



Postępowanie uzupełniające (tzw. drugi nabór do szkół ponadpodstawowych)   

 

Lp. Rodzaj czynności* Terminy w postępowaniu 
uzupełniającym 

8. 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej wraz z dokumentami w tym z kopiami 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o 
szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
 

od 2 sierpnia 2022 r. do 4 sierpnia 
2022 r. – do godz. 15.00 

18. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
do szkoły. 

16 sierpnia 2022 r. 

19. 
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 
skierowania na badanie lekarskie. 

od 2 sierpnia 2022 r. do 16 
sierpnia 2022 r. 

20. 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału 
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o 
ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do 
szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej 

kształcenie zawodowe  także zaświadczenia lekarskiego 
zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia 
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań 
psychologicznych do kierowania pojazdem. 

od 17 sierpnia 2022 r. do 22 
sierpnia 2022 r. 

21. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

23 sierpnia 2022 r. 
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Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

do 26 sierpnia 2022 r. 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy 
przyjęcia. 

do 3 dni od dnia wystąpienia o 
sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia otrzymania 
uzasadniania odmowy przyjęcia 

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia złożenia 
odwołania do dyrektora szkoły 

 

 

*Uwaga! Wersja skrócona „Terminów postępowania rekrutacyjnego…..” powstała  z wersji pełnej, z której 

wyłączono czynności dotyczące tylko rekrutacji do szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, 

oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów 

szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe. 

 

 

 


