
HARMONOGRAM REKRUTACJI 2023/2024 

 

15.05.2023 r. - 23.06.2023 r.— złożenie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły 

ponadpodstawowej (podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych) wraz  

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

23.06.2023 r. - 10.07.2023 r. (do godz. 15.00) - uzupełnienie wniosku  

o przyjęcie do szkoły przez dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  

i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (możliwość zmiany wniosku złożonego 

wcześniej przez kandydata, z uwagi na zmianę szkół lub oddziałów albo złożenie nowego 

wniosku wraz z dokumentami) 

18.07.2023 r. - publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz 

niezakwalifikowanych. 

15.05.2023 r. - 19.07.2023 r. - wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie 

do Ośrodka Medycyny Pracy. 

18.07.2023 r. — 21.07.2023 r. do godz. 15:00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli podjęcia nauki (dostarczenie kompletu dokumentów do szkoły, do której kandydat 

został zakwalifikowany) - o ile nie zostały dostarczone wcześniej 

Uwaga: brak potwierdzenia woli podjęcia nauki skutkuje rezygnacją kandydata z 

przyjęcia w pierwszej turze rekrutacji. 

24.07.2023 r. do godz. 12:00 - publikacja list kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych 

24.07.2023 r. - 14.08.2023 r. - nabór uzupełniający 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Kandydaci składają w sekretariacie następujące dokumenty:  

1. wniosek o przyjęcie do szkoły 

2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

3. zaświadczenie wydane przez Okręgowa Komisję Egzaminacyjną 

 o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

4. dwie fotografie (podpisane na odwrocie) 

5. w przypadku mLegitymacji powinno być dostarczone zdjęcie wersji 

elektronicznej w formacie JPG lub JPEG o maksymalnym rozmiarze 5 MB 

(mLegitymacje będą wydawane tylko na wniosek rodzica) 

6. dyplomy laureata konkursów przedmiotowych (jeśli posiada), 

7. zaświadczenie wydane przez lekarza Ośrodka Medycyny Pracy, 

zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

nauki w danym zawodzie, 

8. dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów, 

odpowiednio: 

a) oświadczenie o wielodzietności kandydata, 

b) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

c) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie  

z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm. 6), 

d) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 
 


