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Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2022/2023

● Podstawa prawna prowadzenia rekrutacji
● Punkty uzyskiwane w postępowaniu rekrutacyjnym
● Szczególne osiągnięcia uczniów na świadectwie
● Informator o ofercie edukacyjnej szkół w woj. łódzkim
● Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

Ze szczegółami zasad prowadzenia rekrutacji proszę 
zapoznać komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, 

wychowawców klas VIII SP oraz rodziców. 



Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna 
prowadzenia rekrutacji



Podstawa prawna prowadzenia rekrutacji
● Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1082);    art. 30 c, art. 134-148, art. 154-162.

● Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, 
szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

● Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 
1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314 i 2382, z 2021 r. poz. 150, 
242, 370, 532, 681, 961, 983, 1343, 1525, 1743, 2047, 2302 i 
2394 oraz z 2022 r. poz. 339).



Podstawa prawna prowadzenia rekrutacji
● Zarządzenie nr 117/2021 ŁKO z dnia 15 listopada 2021 r.,       

nr 5/2022 ŁKO z dnia 18 stycznia 2022 r. oraz nr 11/2022         z 
dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, 
artystycznych i sportowych na rok szkolny 2021/2022, 
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 
działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

● Zarządzenie nr 6/2022 ŁKO z dnia 28 stycznia 2022 r. oraz     
nr 7/2022 ŁKO z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia 
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i 
postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów 
na rok szkolny 2022/23 do klas I publicznych szkół 
ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, 
branżowych szkół I stopnia), klas wstępnych, na semestr 
pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia, 
publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół dla 
dorosłych, w województwie łódzkim. 



Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2022/2023

Punkty uzyskiwane 
w postępowaniu rekrutacyjnym



Punkty uzyskiwane w postępowaniu rekrutacyjnym
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 
do klas I szkół ponadpodstawowych, w przypadku 
przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty,  
wynik przedstawiony w procentach:

● z języka polskiego mnoży się przez 0,35 
● z matematyki mnoży się przez 0,35
● z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,30.

Maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych możliwych 
do uzyskania z egzaminu ósmoklasisty wynosi 100.



Punkty uzyskiwane w postępowaniu rekrutacyjnym
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku 
przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się 
na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka 
obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej. Za uzyskanie oceny:

 

język polski matematyka język obcy

celujący 35 35 30

bardzo dobry 30 30 25

dobry 25 25 20

dostateczny 15 15 10

dopuszczający 10 10 5



Punkty uzyskiwane w postępowaniu rekrutacyjnym
ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODST.

Maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych możliwych do 
uzyskania ze świadectwa ukończenia SP wynosi 100.

W tym:
● za oceny z czterech zajęć na świadectwie ukończenia 

SP, wskazanych przez szkołę ponadpodstawową w 
ofercie dla danego oddziału  – maksymalnie 72 punkty

● za świadectwo ukończ. SP z wyróżnieniem – 7 punktów
● za aktywność społeczną, w tym wolontariat – 3 punkty
● za osiągnięcia w konkursach – maksymalnie 18 punktów



Punkty uzyskiwane w postępowaniu rekrutacyjnym
ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODST.

W przypadku przeliczania na punkty ocen z czterech 
zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 
2, art. 137 ust. 6 pkt 2 i art. 140 ust. 3 pkt 3 ustawy – 
Prawo oświatowe, wymienionych na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w 
stopniu:
● celującym – przyznaje się po 18 punktów;
● bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
● dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
● dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
● dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.



Punkty uzyskiwane w postępowaniu rekrutacyjnym
OSIĄGNIĘCIA w KONKURSACH

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o 
zasięgu ponadwojewódzkim, organizowanym przez 
kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień, 
wymienionych w zarządzeniu ŁKO:
● tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
● tytułu laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
● tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.



Punkty uzyskiwane w postępowaniu rekrutacyjnym
OSIĄGNIĘCIA w KONKURSACH

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o 
zasięgu wojewódzkim, wymienionych w zarządzeniu ŁKO:
● tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów

(za dwa lub więcej tytułów – 10 punktów)

● tytułu laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
(za dwa lub więcej tytułów – 7 punktów)

● tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.
(za dwa lub więcej tytułów – 5 punktów)



Punkty uzyskiwane w postępowaniu rekrutacyjnym
OSIĄGNIĘCIA w KONKURSACH

Za uzyskanie w zawodach wiedzy innych, niż wymienione w  
zarządzeniu ŁKO, artystycznych lub sportowych, 
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
● międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
● krajowym – przyznaje się 3 punkty,
● wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
● powiatowym – przyznaje się 1 punkt.



Punkty uzyskiwane w postępowaniu rekrutacyjnym
BILANS – maksymalna liczba punktów



Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2022/2023

Szczególne osiągnięcia uczniów
na świadectwie ukończenia SP



Punkty uzyskiwane w postępowaniu rekrutacyjnym
OSIĄGNIĘCIA w KONKURSACH

Wykaz ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych dla 
uczniów szkół podstawowych:
● Olimpiada Matematyczna Juniorów, organizator: Stowarzyszenie 

na Rzecz Edukacji Matematycznej  w Warszawie, 
● Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół 

Podstawowych, organizator: Instytut Badań Literackich PAN, 
● Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów, organizator: Wyższa 

Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu,

● Olimpiada Historyczna Juniorów, organizator: Polskie Towarzystwo 
Historyczne,

● Olimpiada Informatyczna Juniorów, organizator: Fundacja Rozwoju 
Informatyki.



Punkty uzyskiwane w postępowaniu rekrutacyjnym
OSIĄGNIĘCIA w KONKURSACH

Wykaz wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla 
uczniów szkół podstawowych, organizowanych przez 
Łódzkiego Kuratora Oświaty lub kuratorów oświaty w innych 
województwach:
●     1) język polski, 6) matematyka,
●     2) język angielski, 7) biologia,
●     3) język francuski, 8) geografia,
●     4) język niemiecki, 9) fizyka,
●     5) historia, 10) chemia.



Punkty uzyskiwane w postępowaniu rekrutacyjnym
OSIĄGNIĘCIA w KONKURSACH

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych 
oraz laureaci konkursów przedmiotowych, wymienionych 
na poprzednich slajdach, przyjmowani są do wybranych 
przez nich szkół w pierwszej kolejności. W praktyce 
oznacza to przyznanie 200 punktów rekrutacyjnych.

Pozostali kandydaci przyjmowani są do oddziału 
znajdującego się na najwyższej pozycji spośród 
wskazanych przez nich na liście preferencji, do którego 
liczba punktów jest wystarczająca do przyjęcia. 
Kryterium decydującym o przyjęciu jest liczba punktów,      a 
nie numer oddziału na liście preferencji.



Punkty uzyskiwane w postępowaniu rekrutacyjnym
OSIĄGNIĘCIA w KONKURSACH

Wykaz konkursów o zasięgu ponadwojewódzkim, 
organizowanych przez komitety główne olimpiad oraz 
organizowanych lub współorganizowanych przez ŁKO:

● XVII Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i 
dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna 
do Wiednia”, organizator: Mazowieckie Kuratorium Oświaty, 

● V Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Lust auf 
Lesen?”, organizator: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka 
Niemieckiego,

● VI Ogólnopolski Konkurs „Bliżej pszczół”, organizator: Fundacja 
Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,



Punkty uzyskiwane w postępowaniu rekrutacyjnym
OSIĄGNIĘCIA w KONKURSACH

Wykaz konkursów o zasięgu ponadwojewódzkim, 
organizowanych przez komitety główne olimpiad oraz 
organizowanych lub współorganizowanych przez ŁKO:
● II Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Chemicznej dla Szkół 

Podstawowych, organizator: Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie,

● Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie, 
organizator: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w 
Warszawie,

● XVIII Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić 
życie bezbronnemu”, organizator: Polskie Stowarzyszenie Obrońców 
Życia Człowieka.

● Konkurs „Śladami Wandy Malczewskiej”, organizator: 
Mazowiecki Kurator Oświaty.



Punkty uzyskiwane w postępowaniu rekrutacyjnym
OSIĄGNIĘCIA w KONKURSACH

Wykaz wojewódzkich konkursów tematycznych i 
interdyscyplinarnych, organizowanych lub 
współorganizowanych przez ŁKO oraz komitety konkursów:

● Ogólnopolski Tematyczny Konkurs Informatyczny 
„Infosukces”, organizator: Politechnika Łódzka,

● Wojewódzki Tematyczny Konkurs Fizyczny „Fascynująca 
fizyka”, organizator: Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej,

● Wojewódzki Tematyczny Konkurs Historyczno-Religijny 
„Nasze Dziedzictwo”, organizator: Wydział Katechetyczny Kurii,

● Wojewódzki Konkurs Internetowy „First Step To Success”, 
organizator: Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej,



Punkty uzyskiwane w postępowaniu rekrutacyjnym
OSIĄGNIĘCIA w KONKURSACH

Wykaz wojewódzkich konkursów tematycznych i 
interdyscyplinarnych, organizowanych lub 
współorganizowanych przez ŁKO oraz komitety konkursów:

● Wojewódzki Konkurs Filozofii Klasycznej                        
„W poszukiwaniu prawdy o człowieku”, organizator: Łódzkie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,

● Wojewódzki Konkurs Ekologiczno-Regionalny, organizator: 
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, 

● Wojewódzki Konkurs wiedzy o filmie i mediach „Filmowe 
Łódzkie”, organizator: Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi,

● Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny „Mastermind”, 
organizator: Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej,



Punkty uzyskiwane w postępowaniu rekrutacyjnym
OSIĄGNIĘCIA w KONKURSACH

Wykaz wojewódzkich konkursów tematycznych i 
interdyscyplinarnych, organizowanych lub 
współorganizowanych przez ŁKO oraz komitety konkursów:

● Wojewódzki Konkurs pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni 
obrońcy Rzeczypospolitej”, organizator: Urząd Marszałkowski WŁ,

● Wojewódzki Konkurs Matematyczny „Matematyka – moja 
pasja”, organizator: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego,

● Wojewódzki Tematyczny Konkurs Historyczny „Losy 
Polaków z Ziemi Łódzkiej w latach 1914 – 1945”, organizator: 
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w 
Pabianicach.



Punkty uzyskiwane w postępowaniu rekrutacyjnym
OSIĄGNIĘCIA w KONKURSACH

Wykaz wojewódzkich konkursów tematycznych i 
interdyscyplinarnych, organizowanych lub 
współorganizowanych przez ŁKO oraz komitety konkursów:

● Interdyscyplinarny Konkurs „Piosenki Stanu wojennego”, 
organizator: Międzyregionalna Sekcja oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność 
Ziemi Łódzkiej, 

● Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs Pieśni i Piosenek 
Patriotycznych „Na Biało-Czerwoną Nutę”, organizator: Centrum 
Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi,

● Wojewódzki Tematyczny Konkurs wiedzy o czasach i 
osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II, organizator: Wydział 
Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej.



Punkty uzyskiwane w postępowaniu rekrutacyjnym
OSIĄGNIĘCIA w KONKURSACH

Wykaz dyscyplin sportowych (indywidualnych i 
zespołowych), obejmujących zawody organizowane przez 
polskie związki sportowe, SZS lub LZS:
akrobatyka sportowa, alpinizm, badminton, baseball, biathlon, biathlon letni, biegi na orientację, 
biegi przełajowe, bilard angielski, bobsleje, boccia, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, 
cheerleading, curling, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, hokej na lodzie, 
hokej na trawie, jeździectwo, judo, jujitsu, kajak polo, kajakarstwo, kajakarstwo górskie, karate 
fudokan, karate kyokushin, karate shotokan, karate tradycyjne, karate WKF, kendo, kick-boxing, 
kolarstwo górskie, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, korfball, koszykówka, kręglarstwo, 
lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – 
short track, modelarstwo kołowe, modelarstwo kosmiczne, modelarstwo lotnicze, modelarstwo 
pływające, muaythai, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne – biegi, skoki i kombinacja 
norweska, narciarstwo wodne, Oyama karate, pétanque, pięciobój nowoczesny, 
płetwonurkowanie, pływanie, pływanie synchroniczne, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, 
piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, podnoszenie ciężarów, przeciąganie liny, rugby, rugby na 
wózkach, saneczkarstwo, skiboby, skoki do wody, snooker, snowboard, softball, sport 
kartingowy, squash, strzelectwo sportowe, sumo, szachy, szermierka, taekwondo ITF, 
taekwondo WTF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, unihokej, warcaby, wędkarstwo 
sportowe, wioślarstwo, wrotkarstwo, wspinaczka sportowa, wu shu, wyścigi psich zaprzęgów, 
zapasy – styl klasyczny, zapasy – styl wolny, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe.



Punkty uzyskiwane w postępowaniu rekrutacyjnym
OSIĄGNIĘCIA w KONKURSACH

Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej mogą być 
wymienione osiągnięcia w zawodach wiedzy innych, niż 
wymienione, artystycznych i sportowych, jeżeli określony 
jest ich szczebel (międzynarodowy, krajowy, wojewódzki lub powiatowy) 
oraz miejsce albo tytuł laureata lub finalisty.
Na świadectwie może być wymienione uzyskanie miejsc: 
od I do X na szczeblu międzynarodowym, od I do VIII na 
szczeblu krajowym, od I do VI na szczeblu wojewódzkim 
oraz od I do III na szczeblu powiatowym, albo tytuł 
laureata lub finalisty na odpowiednim szczeblu, 
Dyrektor szkoły dokonuje analizy regulaminu tych zawodów 
(określając zajęte miejsce lub uzyskany tytuł oraz szczebel 
rywalizacji) i podejmuje decyzję o dokonaniu wpisu.



Punkty uzyskiwane w postępowaniu rekrutacyjnym
OSIĄGNIĘCIA w KONKURSACH

Finaliści konkursów przedmiotowych, laureaci i finaliści 
konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych, konkursów 
artystycznych i zawodów sportowych otrzymują w procesie 
rekrutacji punkty w liczbie adekwatnej do rodzaju osiągnięć. 
Uczniowie posiadający analogiczne osiągnięcia uzyskane  
w wyniku ich aktywności poza szkołą, albo wcześniej, niż 
w roku szkolnym 2021/2022, zachowują prawo otrzymania 
w punktów, pod warunkiem wpisania ich na świadectwo 
ukończenia szkoły podstawowej.
Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej              
nie wpisuje się osiągnięć, uzyskanych w olimpiadach, 
konkursach i zawodach komercyjnych oraz w których 
rywalizacja odbywała się jedynie na szczeblu szkolnym.



Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2022/2023

Informator o ofercie edukacyjnej 
szkół ponadpodstawowych 

w województwie łódzkim



Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
INFORMATOR



Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
INFORMATOR

W zakładce Rodzice i uczniowie / Rekrutacja do szkół 
znajduje się (od połowy marca) informator z ofertą 
edukacyjną szkół na rok szkolny 2022/2023, który zawiera:

● dane teleadresowe szkół ponadpodstawowych 
● wykaz uruchamianych oddziałów w danej szkole

- wykaz przedmiotów punktowanych w rekrutacji
- nauczane języki obce w każdym oddziale
- przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym



Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2022/2023

Terminy postępowania
rekrutacyjnego i uzupełniającego



Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych 
(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna w sposób 
tradycyjny, poprzez profil zaufany albo podpis kwalifikowany) wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub 
kryteriów rekrutacyjnych – od 20 kwietnia 2022 r.              do 
17 maja 2022 r. do godz. 12:00 

W przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej 
wniosek z wyborem dowolnej liczby oddziałów (tzw. listy 
preferencji) w obrębie trzech szkół (albo większej liczby szkół, 
o ile organ prowadzący dopuści taką możliwość), składa się 
tylko do szkoły pierwszego wyboru.



Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności 
fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, 
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz 
sprawdzianu predyspozycji językowych (do klas 
wstępnych) – od 1 czerwca 2022 r. do 14 czerwca 
2022 r. (drugi termin do 7 lipca 2022 r.).

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywne wyniki ww. prób lub sprawdzianów –      
15 czerwca 2022 r. 



Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Możliwość dokonania zmian na liście preferencji 
oddziałów dla zweryfikowanych wniosków – od 4 
lipca 2022 r. do 11 lipca 2022 r., do godz. 15:00.

Uzupełnienie wniosku (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 – od 8 lipca 2022 r.          do 12 lipca 
2022 r. godz. 15:00.



Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 19 
lipca 2022 r. do godz. 12:00.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 
zawodowe skierowania na badanie lekarskie 
kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, 
który dokonał wyboru kształcenia w danym 
zawodzie – od 20 kwietnia 2022 r. do 20 lipca 
2022 r. 



Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
podjęcia nauki w danej szkole, do której kandydat 
został zakwalifikowany, w postaci przedłożenia 
oryginału świadectwa ukończenia szkoły i 
oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej 
kształcenie zawodowe także zaświadczenia 
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej 
nauki zawodu – od 19 lipca 2022 r. godz. 12:00   
do 22 lipca 2022 r. godz. 12:00.



Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

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. 



Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych – 25 lipca 2022 r. do 
godz. 12:00

Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o 
liczbie wolnych miejsc – do 26 lipca 2022 r. 



Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku – od 25 lipca 2022 godz. 12:00 do 28 
lipca 2022 r. do godz. 12:00.
Przeprowadzenie prób sprawności – od 1 sierpnia 
2022 r. do 3 sierpnia 2022 r.
Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych –         
5 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00.
Potwierdzenie woli podjęcia nauki – od 5 sierpnia 
2022 r. godz. 12:00 do 10 sierpnia 2022 r. godz. 12:00. 
Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
–   11 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00.
Lista wolnych miejsc – 12 sierpnia 2022 r.

  


