
Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego 

REKRUTACJA ZASADNICZA 

CZYNNOŚĆ TERMIN 

Składanie wniosków, w tym zmiana wniosku o 

przyjęcie do liceum wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 16 maja 2022r. od godz. 8:00  

do 20 czerwca 2022r. do godz. 

15:00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i 

zaświadczenie o wynikach 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 2022r. od godz. 8:00 

do 13 lipca 2022r. do godz. 15:00 

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych 

złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną 

do 13 lipca 2022r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych 

przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w 

oświadczeniach  

do 19 lipca 2022r. 

Podanie do wiadomości list kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

20 lipca 2022r. 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału dokumentów.  

 UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie 

niezbędnych dokumentów eliminuje kandydata z listy 

przyjętych.  

od 21 lipca 2022r. do 27 lipca 

2022r. do godz. 15:00  

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych; 

28 lipca 2022r. do godz. 14:00  

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do 2 sierpnia 2022r. 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

 

(odbywa się, jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji zasadniczej szkoła nadal dysponuje 

wolnymi miejscami) 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 1 sierpnia 2022r. do 3 sierpnia 

2022r. do godz. 15:00 

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych 

złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną 

do 3 sierpnia 2022r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

do 11 sierpnia 2022r. 



postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności 

zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub 

prezydenta) wskazanych w oświadczeniach 

Podanie do wiadomości list kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

12 sierpnia 2022r. 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału dokumentów 

od 16 sierpnia 2022r. do 18 sierpnia 

2022r. do godz. 15:00 

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych 

19 sierpnia 2022r. do godz. 14:00 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

23 sierpnia 2022r. 

 


