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TERMINY 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania 
dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych:

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 
Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 
1. Podanie do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty harmonogramu czynności do końca stycznia 2022 r. do końca stycznia 2022 r. 

2. 
Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

do końca lutego 2022 r. do końca lutego 2022 r. 

3. 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co 

najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału 

wstępnego, oddziału przygotowawczego w szkole ponadpodstawowej

od 16 maja 2022 r. 
do 30 maja 2022 r. 
do godz. 15.00 

od 1 sierpnia 2022 r. 
do 3 sierpnia 2022 r. 
do godz. 15.00 

4. 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz 
z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) 
z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, 
oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowawczego

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

od 1 sierpnia 2022 r. 
do 3 sierpnia 2022 r. 
do godz. 15.00 
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5. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym 
zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje. 

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

6. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, terminu przeprowadzenia sprawdzianu do 13 maja 2022 r. 

7.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*
od 31 maja 2022 r. 
do 13 czerwca 2022 r.; 

 8  czerwca 2022 r  14.00        
II termin  do 7 lipca 2022 r.

 6 lipca 2022 r 14.00

od 4 sierpnia  2022 r. 
do 8 sierpnia 2022 r. 

  8.
Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik 
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych 

do 15 czerwca 2022 r. 
II termin do 8 lipca 2022 r. 

do 11 sierpnia 2022 r. 

 9.

10.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik 
sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).   

do 15 czerwca 2022 r. 
II termin do 8 lipca 2022 r. 

do 11 sierpnia 2022 r. 

11.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym 
dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych 
okoliczności. 

do 13 lipca 2022 r. do 3 sierpnia 2022 r. 

termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, 
sprawdzianu predyspozycji językowych 

WYNIKI

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych 12 sierpnia 2022 r. 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 
w szkole  12.

28 lipca 2022 r. 19 sierpnia 2022 r. 

Dodatkowe informacje 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania j  jednostki systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami

§ 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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 ze zm.) mogą być procedowane za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

 20 lipca 2022 r.




