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1) 22 maja 2023 r. - 21 czerwca 2022 r. do godziny 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna), 

2) 22 maja 2023 r. - 31 maja 2022 r. do godziny 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału 

dwujęzycznego szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego 

opiekuna), 

3) 1 czerwca 2023 r. - 13 czerwca 2023 r. – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych w I 

terminie, 

4) 14 czerwca 2023 r. - 16 czerwca 2023 r. – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych w 

II terminie (dotyczy kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do 

sprawdzianu w I terminie), 

5) do 15 czerwca 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali w I 

terminie pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, 

6) do 20 czerwca 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali w II 

terminie pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, 

7) do 12 lipca 2023 r. do godziny 12:00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,  

8) do 13 lipca 2023 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 

poświadczanych w oświadczeniach,  

9) 14 lipca 2023 r. - podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,  

10) do 17 lipca 2023 r. – wydanie przesz szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na 

badanie lekarskie, 

11) 23 czerwca 2023 r. - 20 lipca 2023 r. do godziny 15:00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty,  

12) 21 lipca 2023 r. godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, 

13) do 24 lipca 2023 r. – wystąpienie do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia, 

14) do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – sporządzenie przez 

Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia, 

15) do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia – wniesienie do Dyrektora szkoły 

odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, 

16) do 3 dni od dnia złożenia odwołania do Dyrektora szkoły – Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie 

od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. 

 

Terminy uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego: 

 

17) 24 lipca 2023 r. - 3 sierpnia 2023 r. do godziny 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z 

dokumentami potwierdzenie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym, 

18) 24 lipca 2023 r. - 28 lipca 2023 r. do godziny 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału 

dwujęzycznego szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego 

opiekuna), 

19) 31 lipca 2023 r. - 2 sierpnia 2023 r. – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, 



 

Strona 3 z 3 

 

20) do 3 sierpnia 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, 

21) do 10 sierpnia 2023 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 

poświadczanych w oświadczeniach,  

22) 11 sierpnia 2023 r. - podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,  

23) do 14 sierpnia 2023 r. – wydanie przesz szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na 

badanie lekarskie, 

24) do 17 sierpnia 2023 r. do godziny 15:00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty,  

25) 18 sierpnia 2023 r. godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, 

26) do 21 sierpnia 2023 r. – wystąpienie do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia, 

27) do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – sporządzenie przez 

Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia, 

28) do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia – wniesienie do Dyrektora szkoły 

odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, 

29) do 3 dni od dnia złożenia odwołania do Dyrektora szkoły – Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie 

od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. 

 


