
Ważne terminy w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 

Lp. 
Rodzaj czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym 
 

Termin 

1.  

Złożenie w szkole obwodowej ZGŁOSZENIA do 
szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie danej 
szkoły. 
Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o 
miejscu zamieszkania rodziców kandydata i 
kandydata. 

 

od 07 lutego 2022r. 
do 22 kwietnia 2022r. do godz. 15.00 

 

2.  

Złożenie WNIOSKU o przyjęcie do szkoły 
kandydata zamieszkałego poza obwodem danej 
szkoły. 
Do wniosku należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

od 21 marca 2022r. 
do 22 kwietnia 2022r. do godz. 15.00 

 

3.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do szkoły oraz dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 
w tym podjęcie czynności, o których mowa w art. 150 
ust.7 ustawy -Prawo oświatowe. 

 
do 10 maja 2022r. 

4.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                     
i kandydatów niezakwalifikowanych. 

13 maja 2022r. do godz. 15.00 

5.  
Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli 
przyjęcia dziecka. Potwierdzenie woli należy złożyć 
w  formie pisemnego oświadczenia. 

od 16 maja 2022r.  
do 18 maja 2022r. do godz. 15.00 

6.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych. 

23 maja 2022r. do godz. 15.00 

 

Lp. 
Rodzaj czynności w postępowaniu 

uzupełniającym 
 

Termin 

7.  

Złożenie WNIOSKU o przyjęcie do szkoły 
kandydata zamieszkałego poza obwodem danej 
szkoły. 
Do wniosku należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

od 01 czerwca 2022r. 
do 07 czerwca 2022r. do godz. 15.00 

 

8.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do szkoły oraz dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 
w tym podjęcie czynności, o których mowa w art. 150 
ust.7 ustawy -Prawo oświatowe. 

 
do 15 czerwca 2022r. 

9.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                     
i kandydatów niezakwalifikowanych. 

20 czerwca 2022r. do godz. 15.00 

10.  
Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli 
przyjęcia dziecka. Potwierdzenie woli należy złożyć 
w  formie pisemnego oświadczenia. 

od 21 czerwca 2022r.  
do 23 czerwca 2022r. do godz. 15.00 

11.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych. 

29 czerwca 2022r. do godz. 15.00 

 


