
TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEJ I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,  

 A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA SEMESTR PIERWSZY KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ 

POLICEALNYCH, PUBLICZNYCH BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ PUBLICZNYCH SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH,  

W KTÓRYCH ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ  

W PIERWSZYM POWSZEDNIM DNIU WRZEŚNIA NA ROK SZKOLNY 2022/2023  

Lp. Rodzaj Czynności 

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1 2 3 4 

1. 

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły policealnej lub branżowej 

szkoły II stopnia terminów sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych  

w danym zawodzie.  

do 16 maja 2022 r.  - 

2. 

Złożenie wniosku o przyjęcie odpowiednio do szkół policealnych, branżowych szkół  

II stopnia lub publicznych szkół dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym ( z wyłączeniem świadectw ukończenia odpowiedniej 

szkoły lub klasy oraz zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu zewnętrznego).  

od 16 maja 2021 r.  

do 21 czerwca 2022 r. 

do godz. 15:00 

od 25 lipca 2021 r.  

do 28 lipca 2022 r.  

do godz. 15:00 

3. 
Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym 

zawodzie w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 1 czerwca 2022 r. 

 do 14 czerwca 2022 r.  

od 1 sierpnia 2022 r. 

do 3 sierpnia 2022 r. 

4. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, 

którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji 

przydatnych w danym zawodzie. 

15 czerwca 2022 r. 4 sierpnia 2022 r. 

5. 
Uzupełnienie wniosku o kopię odpowiedniego świadectwa ukończenia szkoły lub klasy 

oraz kopię odpowiedniego zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu zewnętrznego.  
do 12 lipca 2022 r. - 

6. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów 

potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz informacji ze świadectw ukończenia szkoły  

i zaświadczeń OKE, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności związanych z ustaleniem okoliczności wskazanych w oświadczeniach wraz 

z poświadczeniem przez wójta, burmistrza lub prezydenta tych okoliczności. 

do 15 lipca 2022 r. do 4 sierpnia 2022 r. 



7. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  

19 lipca 2022 r.  

do godz. 12:00 

5 sierpnia 2022 r.  

do godz. 12:00 

8. 
Wydawanie przez szkołę kształcącą w zawodzie skierowania na badanie lekarskie 

kandydatowi.   

od 16 maja 2022 r.  

do 20 lipca 2022 r.  

od 25 lipca 2022 r.  

do 9 sierpnia 2022 r. 

godz. 15:00 

9. 

Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli podjęcia 

nauki w szkole policealnej, szkole branżowej II stopnia, publicznym liceum 

ogólnokształcącym dla dorosłych lub publicznej szkole podstawowej dla dorosłych  

w postaci przedłożenia oryginału dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów 

rekrutacyjnych, odpowiednio: 

• do szkół policealnych dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia 

średniego lub średniego branżowego, zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku 

przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, 

• do szkół branżowych II stopnia ukończenia branżowej szkoły I stopnia, 

zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego 

zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie 

nauczanym w branżowej szkole II stopnia lub oryginału świadectwa 

ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 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 19 lipca 2022 r.  

do godz. 12:00  

do 22 lipca 2022 r.  

do godz. 15:00 

od 5 sierpnia 2022 r. 

do 10 sierpnia 2022 r. 

do godz. 15:00 



• do liceów ogólnokształcących dla dorosłych świadectwa ukończenia 

gimnazjum albo szkoły podstawowej oraz zaświadczenia OKE o wynikach 

egzaminu zewnętrznego, 

• do szkół podstawowych dla dorosłych świadectwa lub dokumentu 

potwierdzającego ukończenie klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły 

podstawowej. 

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub 

orzeczenia, rodzic kandydata/prawny opiekun lub kandydat pełnoletni informuje o tym 

dyrektora szkoły, wskazując przyczynę nie dotrzymania terminu. Informację należy 

złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. W takim przypadku zaświadczenie lub 

orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później 

niż do 23 września 2022 r. 

 

do 22 lipca 2022 r.  

do godz. 12:00 

do 10 sierpnia 2022 r. 

do godz. 12:00 

10. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  

25 lipca 2022 r.  

do godz. 12:00 

11 sierpnia 2022 r.  

do godz. 12:00 

11. 
Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły policealnej, szkoły 

branżowej II stopnia lub szkoły dla dorosłych o liczbie wolnych miejsc w szkole. 

do 25 lipca 2022 r.  

do godz. 13:00 

do 11 sierpnia 2022 r. 

do godz. 13:00 

12. 
Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach 

policealnych, branżowych szkołach II stopnia i szkołach dla dorosłych. 
do 26 lipca 2022 r. do 12 sierpnia 2022 r. 

13. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.  do 28 lipca 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r. 

14. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. 
do 3 dnia od dnia wystąpienia o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia  

15. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.  
do 3 dnia od dnia otrzymania uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

16. 
 Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania  

do dyrektora szkoły  
 

 


