Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023
Nabór elektroniczny dla szkół Powiatu Łańcuckiego

www.nabor.pcss.pl/lancut

INFORMATOR REKRUTACYJNY KANDYDATA DO
SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Drogi Ósmoklasisto!
wkrótce w Twoim życiu zacznie się nowy etap edukacyjny
- nauka w szkole ponadpodstawowej.
Masz do wyboru:
- 4 letnie liceum ogólnokształcące,
- 5 letnie technikum,
- 3 letnią szkołę branżową I stopnia
Jeżeli jeszcze nie zdecydowałeś się, którą szkołę wybrać serwis internetowy:

nabór Informator (pcss.pl)
www.nabor.pcss.pl/lancut/szkolaponadpodstawowa
dostarczy Tobie i Twoim Rodzicom informacji o wszystkich szkołach
uczestniczących we wspólnym naborze.

REKRUTACJA KROK PO KROKU
Krok I

Wybór szkół i klas, w których chcesz kontynuować naukę.

To, oczywiście, pierwszy krok. Wskazówki, jak to zrobić, przedstawiono w dalszej
części tego opracowania. Starając się o przyjęcie do oddziałów, do których wymagane są
dodatkowe dokumenty, tj. do klas w niektórych technikach, szkołach branżowych I stopnia,
sprawdź dokładnie, jakie to są dokumenty i kiedy masz je dostarczyć. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdziesz w informatorach tych szkół.
Jak wybrać szkołę i klasę?
Zapoznaj się dokładnie z ofertą wszystkich szkół i oddziałów – informacje o szkołach,
kierunkach, zawodach znajdziesz w informatorze internetowym systemu Nabór 2022.
Możesz wybrać maksymalnie trzy szkoły ponadpodstawowe i dowolną liczbę klas
(oddziałów) w tych szkołach. Ustalając kolejność wybranych przez siebie oddziałów,
określasz swoją hierarchię – na pierwszym miejscu wpisz tę klasę w szkole, w której
najbardziej chciałbyś się uczyć.
Jeśli zgromadzona przez Ciebie liczba punktów będzie niewystarczająca, znajdziesz
miejsce w drugiej lub trzeciej szkole, a może w innej klasie. Warto wybrać szkoły
odpowiadające Twoim możliwościom. System będzie przydzielał Cię do klas kolejno – od
klasy wybranej na liście preferencji jako pierwszej.
UWAGA! Jeśli wybierzesz małą liczbę oddziałów lub wyłącznie oddziały cieszące
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się dużą popularnością albo wszystkie oddziały w szkołach od lat przyjmujących
kandydatów wyłącznie z wysoką punktacją, zmniejszysz swoje szanse na nabór.

Krok II

Wypełnienie i złożenie wniosku o przyjęcie do do szkoły
od 16 maja do 24 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

(z wyjątkiem oddziału dwujęzycznego oraz sportowego w II Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie, gdzie
składanie wniosków odbywa się od 16 do 31 maja 2022 do godz. 15.00)
To formalne potwierdzenie Twojego wyboru. We wniosku wskazujesz trzy szkoły
(zespół szkół nie jest szkołą). Wybierając szkołę branżową, technikum i liceum w ramach
jednego zespołu szkół wyczerpałeś już pulę szkół, którą mogłeś wybrać.
Lista preferencji
Jest to lista, gdzie wpisujesz w kolejności wybrane przez Ciebie szkoły i klasy.
W elektronicznej rekrutacji kandydat otrzymuje miejsce w jednym oddziale, usytuowanym
najwyżej na indywidualnej liście preferencji
Szkoła pierwszego wyboru
Szkoła, którą wpisałeś jako pierwszą na swojej liście preferencji.
Zmiana listy preferencji
Być może już po dokonaniu przez Ciebie wyboru i złożeniu podania wraz z całą
dokumentacją pojawią się wątpliwości, co do słuszności podjętej decyzji. Jeżeli
zdecydujesz, że musisz dokonać zmian w swoich preferencjach, będziesz mógł to zrobić za
zgodą rodzica w terminie 24 czerwca – 14 lipca 2022 r. do godziny 15.00.

Krok III Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu
ósmoklasisty – od 24 czerwca do 14 lipca 2022 r. do godz. 15.00.
Wraz ze świadectwem otrzymasz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie
świadectwa i zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu. Świadectwo i zaświadczenie
o wynikach egzaminu (kopie i oryginały) zanosisz tylko do szkoły pierwszego

wyboru !!!.
Jeżeli jesteś laureatem olimpiady lub konkursu, który gwarantuje Ci automatyczne
przyjęcie do szkoły lub finalistą konkursu organizowanego przez kuratora oświaty,
koniecznie przynieś oryginał odpowiedniego zaświadczenia.

Krok IV Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły–
22 lipca 2022 r.
Na podstawie Twojej listy preferencji oraz liczby punktów system dokona
przydziału. Informację o tym, do której klasy się dostałeś, znajdziesz w Internecie oraz
w Twojej szkole pierwszego wyboru. Jeśli nie zostałeś przyjęty do żadnej z klas (szkół),
wówczas przejrzyj listę wolnych miejsc. Będzie ona dostępna w każdej szkole.
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Krok V Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata
pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu o ile nie
zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku

– 22 lipca do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00
Kandydat umieszczony na liście zakwalifikowanych do danego oddziału w szkole
potwierdza wolę uczęszczania do szkoły i w terminie do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00
składa:
1)
oryginał świadectwa ukończenia szkoły – jeżeli wcześniej go nie dostarczył,
2)
oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – jeżeli wcześniej go nie
dostarczył,
3)
zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu w technikum lub branżowej szkole I stopnia. W
przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia,
rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie
do 26 lipca 2022 r. w postępowaniu rekrutacyjnym. Należy wtedy wskazać przyczynę
niedotrzymania terminu w postaci papierowej lub elektronicznej. Wówczas
zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły do której uczeń został
przyjęty, nie później niż do 23 września 2022 r. Nieprzedłożenie we wskazanym
terminie zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z
kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.
Nieprzedłożenie w terminie oryginałów jest jednoznaczne z rezygnacją z nauki
w szkole. Jeżeli szkoła wymaga przedłożenia innych dokumentów, należy je niezwłocznie
dostarczyć. Po wywiązaniu się ze zobowiązań wobec Twojej nowej szkoły, możesz
poczuć się uczniem szkoły.

OGŁOSZENIE PRZEZ KOMISJE REKRUTACYJNE LISTY
PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY
– 29 lipca 2023 r. do godz.. 15.00.
JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
1. Wnioski o przyjęcie do szkoły należy wypełnić elektronicznie poprzez stronę internetową
naboru. www.nabor.pcss.pl/lancut.
2. System wygeneruje hasło dostępu (PIN), które na późniejszym etapie rekrutacji pozwoli
sprawdzić, czy kandydat otrzymał miejsce w wybranej szkole ponadpodstawowej (PIN to
hasło do systemu, zaś numer PESEL to login).
3. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej po wypełnieniu w Internecie składa
się w wymaganych terminach poprzez dostarczenie wniosku i wymaganych dokumentów
do szkoły pierwszego wyboru.
4. Wniosek podlega rejestracji w systemie przez szkołę, która go przyjęła. Szkoła przyjmuje
wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i jego rodzica. Wnioski wypełnione, a nie
złożone w szkołach, nie biorą udziału w rekrutacji – samo wypełnienie wniosku w
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Internecie nie wystarcza.

Zasady prawidłowego wyboru szkół i klas:
▪ Rekrutacja prowadzona jest do klas, a nie do szkół.
Oznacza to, że tak naprawdę wybierasz konkretną klasę (klasy) w szkole, w której chcesz się
uczyć.
▪ Kolejność, w jakiej wpisujesz poszczególne klasy, jest ważna.
Najpierw wpisz tę klasę, w której chcesz się uczyć najbardziej. Starannie dobieraj następne
miejsca na liście.
▪ Podaj jak najdłuższą listę preferencji.
Jeśli na swojej liście wskażesz małą liczbę oddziałów lub tylko takie, które cieszą się dużą
liczbą chętnych z wysoką punktacją (dowiedz się, ile punktów trzeba było mieć w ostatnich
latach, by zostać tam przyjętym), a Twoje oceny nie są wysokie, może zabraknąć Ci
punktów i nie dostaniesz się nigdzie.
Nie wpisuj szkół nieobjętych elektronicznym systemem rekrutacji w powiecie
łańcuckim. Możesz wpisać wyłącznie szkoły z powiatu łańcuckiego, W razie wątpliwości,
na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/lancut, sprawdzisz listę szkół biorących udział
we wspólnej rekrutacji.
Możesz wybierać dowolną liczbę klas należących do trzech różnych szkół. !!!
Na Twojej liście możesz umieścić różne klasy pod warunkiem, że znajdują się one
maksymalnie w trzech szkołach. Oto przykład dobrze wypełnionej listy preferencji.
Pozycja
Szkoła
Klasa
1.
I Liceum Ogólnokształcące
Klasa nauk ścisłych
2.
Technikum nr 1
Technik mechatronik
3.
Technikum nr 2
Technik reklamy
4.
I Liceum Ogólnokształcące
Klasa matematyczno - geograficzna
5.
I Liceum Ogólnokształcące
Klasa biologiczno - chemiczna
Na tym przykładzie widać, że można na liście preferencji ,,przeplatać” klasy
z różnych szkół. Z każdej szkoły można wybrać dowolną liczbę oddziałów. Dokonany
wybór wskazuje, że Kandydat najbardziej chce się dostać do klasy nauk ścisłych w I LO,
natomiast niżej ceni inne klasy tego liceum; bardziej odpowiadają mu dwie klasy
w Technikum nr 1 - technik mechatronik i w Technikum nr 2 - technik reklamy.
Szkoła, która znajduje się na pozycji 1. na Twojej liście preferencji, jest Twoją
szkołą pierwszego wyboru. Od tej pory to właśnie szkoła pierwszego wyboru będzie
się Tobą „opiekować” w procesie rekrutacji i to do niej będziesz musiał zanosić
wszelkie dokumenty, także podanie zawierające listę preferencji.
W podanym wyżej przykładzie tą szkołą jest I Liceum Ogólnokształcące.

4|Strona

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023
Nabór elektroniczny dla szkół Powiatu Łańcuckiego

www.nabor.pcss.pl/lancut

INFORMACJE DODATKOWE
Zaznacz, czy chcesz mieć dostęp do swoich danych przez Internet. Jeśli nie
zaznaczysz odpowiedniej kratki, Twoje dane nie pojawią się w Internecie. Będziesz mógł je
sprawdzić tylko w szkole pierwszego wyboru. Kandydat wypełniający dokumenty
w systemie elektronicznego naboru od razu uzyska specjalny numer PIN, za pomocą którego
jego dane będą dostępne z dowolnego komputera podłączonego do Internetu po wpisaniu
swojego numeru PESEL oraz numeru PIN.
Dla tych, którzy wypełniają dokumenty ręcznie, podczas składania dokumentów
szkoła może wygenerować PIN. Jest on Twoim poufnym hasłem. Jeśli nie chcesz, aby
Twoje dane wpadły w niepowołane ręce, powinieneś chronić swój numer PIN.

III. KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI
1. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata
na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do publicznej szkoły o
przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria uwzględniające:
1) wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
2) oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych,
3) osiągnięcia ucznia:
a) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
b) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej.
Przy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego w II Liceum Ogólnokształcącego
uwzględnia się pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych a do oddziału
sportowego w II Liceum Ogólnokształcącego uwzględnia się pozytywny wynik prób
sprawności fizycznej.
3. Laureaci konkursów wojewódzkich organizowanych przez kuratora oświaty, których
program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej z co najmniej
jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły z pominięciem pozostałych
kryteriów.
4. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim
roku nauki w szkole podstawowej, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydata,
zostały określone w rozporządzeniu MEN.
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5. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzanego w
ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, jest równa liczbie punktów możliwych do
uzyskania za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia.
6. Kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów za wymienione poniżej kryteria:

Kryteria podstawowe
Lp.

Liczba punktów

Kryterium

I.

Wynik egzaminu ósmoklasisty

max. 100 pkt
max. 72 pkt

II.

Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych
zajęć edukacyjnych1:

III.

IV.

celujący

18 pkt

bardzo dobry

17 pkt

dobry

14 pkt

dostateczny

8 pkt

dopuszczający

2 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia
18 pkt maksymalna
liczba
szkoły podstawowej (w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno
punktów
szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów, wiedzy,
możliwych
do
artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia
uzyskania
za
szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe
wszystkie
osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna
osiągnięcia
liczba punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia wynosi 18
punktów – aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono
zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O
wpisie na świadectwo szkoły decyduje dyrektor szkoły podstawowej).
1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na
podstawie zawartych porozumień:

1

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

10 pkt

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 pkt

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

W rekrutacji do klasy dwujęzycznej jednym z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest język obcy nowożytny
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2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu
ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 pkt

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4 pkt

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 pkt

3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

10 pkt

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego

7 pkt

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego

5 pkt

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

7 pkt

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3 pkt

4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo
turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,
przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 pkt

dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 pkt

dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

5 pkt

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
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5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż
wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły2, na szczeblu:

V.

międzynarodowym

4 pkt

krajowym

3 pkt

wojewódzkim

2 pkt

powiatowym

1 pkt

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

3 pkt

7. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne podlegające punktacji, ustala każda szkoła
odrębnie dla danego oddziału, przy czym:
− w przypadku języków obcych obowiązkowych liczy się punkty za ten język obcy, z
którego ocena na świadectwie jest wyższa,
− w szkołach/oddziałach, które wskazały więcej niż 2 przedmioty punktowane, system
przeliczy na punkty dwa przedmioty, z których oceny są najwyższe (mają najwyższą
wartość).
8. Liczba punktów za oceny na świadectwie zależy wyłącznie od ustalonych
indywidualnych preferencji (może być różna w różnych oddziałach i szkołach, gdyż różne
przedmioty są brane pod uwagę w poszczególnych szkołach i oddziałach).
9. Wykazy przedmiotów podlegających punktacji są dostępne na stronie naboru przy
opisach oddziałów w informatorze o szkołach.
10. Wykazy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora
oświaty oraz inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły z określeniem miejsc uznanych za wysokie w tych
zawodach publikuje Podkarpacki Kurator Oświaty.
11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych za kryteria podstawowe, przyjmuje
się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Zgodnie z art. 148 ustawy prawo oświatowe kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej
wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz
określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.
2
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Kryteria ustawowe
W przypadku uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym takiej samej liczby punktów,
po uwzględnieniu preferencji określonych w ust. 11 bierze się pod uwagę łącznie
kryteria ustawowe o charakterze różnicującym:
1) wielodzietność rodziny kandydata - oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej
dzieci (art. 131 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe),
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - oznacza wychowywanie dziecka przez
pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym
wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej
jedno dziecko z jego rodzicem,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W celu potwierdzenia spełniania kryteriów umożliwiających zastosowanie zasad
pierwszeństwa kandydaci przedkładają w szkole pierwszego wyboru wymienione niżej
dokumenty i oświadczenia:
1) świadectwo ukończenia szkoły,
2) zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego,
3) zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu finalisty – jeżeli posiada,
4) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – jeżeli dotyczy,
5) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem - jeżeli dotyczy,
6) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2021 r. poz. 573 z późn. zm.) - jeżeli dotyczy,
7) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu jeżeli dotyczy,
8) 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 2020 r. poz.
821 z późn. zm.) - jeżeli dotyczy.
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja
rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
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TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
NA ROK SZKOLNY 2022

1

2

• 16 maja 2022 - 24 czerwca 2022
Składanie wniosków o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (bez oddziałów dwujęzycznych i klas sportowych)
• 16 maja 2022 - 31 maja 2022
Składanie wniosków o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych z oddziałami dwujęzycznymi i klasami sportowymi

• 24 maja 2022 - 26 maja 2022

Egzamin ósmoklasisty

• 1 czerwca 2022 r. - 14 czerwca 2022

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych/prób sprawności fizycznej

3

4

• 24 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły
i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

• 22 lipca 2022 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

5

6

• 22 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r.
Potwierdzenie przez kandydatów zakwalifikowanych woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i
oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej.

• 29 lipca 2022 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
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