
HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023   
 

Lp. TERMIN W POSTĘPOWANIU 
REKRUTACYJNYM 

RODZAJ CZYNNOŚCI 

1 od 20 kwietnia do 17 maja 2022r.  
do godz. 12.00  

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 
(podpisanego przez  co najmniej jednego rodzica/ opiekuna 

prawnego) w sposób tradycyjny, poprzez profil zaufany albo 
podpis kwalifikowany 
 

2 10 czerwca 2022r o godz. 16.30   Przeprowadzenie testu kompetencji językowych z języka 

angielskiego do klasy dwujęzycznej i testu predyspozycji 
językowych do klasy wstępnej – pierwszy termin. 
 

3 15 czerwca 2022 r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji 
językowych - pierwszy termin   
 

4 20 czerwca 2022 r o godz. 16.30  Przeprowadzenie testu kompetencji językowych z języka 

angielskiego do klasy dwujęzycznej i testu predyspozycji 

językowych do klasy wstępnej -  drugi termin  

5 od 4 lipca do 11 lipca 2022 r. do 

godz. 15:00 

Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla 

wniosków zweryfikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 

6  22 czerwca 2022r.  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji 

językowych -  drugi termin  

7 od 8 lipca do 12 lipca 2022r. do 

godz. 15.00  

Uzupełnienie wniosku o: 

 kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  

 kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 
 

Ewentualnie złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez 
kandydata wniosku  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  
z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje. 

 

8 19 lipca 2022r. do godz. 12:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH 
I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOŁY!!!   

 

9 od 19 lipca godz. 12:00 do 22 lipca 
2022r. do godziny 12:00  

Potwierdzenie woli przyjęcia przez RODZICA kandydata  
w postaci: 

 przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej i oryginału zaświadczenia o wyniku 
egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone 
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły  

 karty zdrowia 

 2 zdjęć legitymacyjnych (podpisanych z tyłu) 

 wypełnionego kwestionariusza szkolnego  
 

10 25 lipca 2022r. do godz.12:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH  
 



TERMIN i CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM  
 

1 od 25 lipca 2022r. godz.12:00 do 28 
lipca 2022r. do godz. 12:00  

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły w postępowaniu 
uzupełniającym wraz z kopia świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej i kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty 

 
2 1 sierpnia 2022 godzina 10:00  Przeprowadzenie testu kompetencji językowych z języka 

angielskiego do klasy dwujęzycznej i testu predyspozycji 
językowych do klasy wstępnej – w postępowaniu 

uzupełniającym 
 

3 4 sierpnia 2022r. do godz.12:00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy 
uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji 
językowych – w postępowaniu uzupełniającym 

 

4 5 sierpnia 2022r. do godz.12:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH 
I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOŁY w postępowaniu 

uzupełniającym   
 

5 od 5 sierpnia do godz.12:00 do 10 
sierpnia 2022r. do godz.12:00 

Potwierdzenie woli przyjęcia przez RODZICA kandydata 
w postępowaniu uzupełniającym w postaci: 

 przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej i oryginału zaświadczenia  
o wyniku egzaminu ósmoklasisty 

 

6 11 sierpnia 2022r. do godz.12:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH 
w postępowaniu uzupełniającym 

 

 
 
 

 
 
 


