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REKRUTACJA ZASADNICZA 

 

1. od 16 maja 

2022r. (poniedziałek) 

do 20 czerwca 

2022r. (poniedziałek) do 

godziny 1500 

 

Składanie podpisanych wniosków o przyjęcie do szkoły. 

2. od 24 czerwca 

2022r. (piątek) 

do 13 lipca 2022r. (środa) 

do godz. 15.00 

 

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

3. Od 31 maja 2022r. do  13 

czerwca 2022r – I termin  

Do 7 lipca 2022r. – II 

termin 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej 

- testy sprawności do LO (KLASA O PROFILU SŁUŻB MUNDUROWYCH (dla dziewcząt i 

chłopców) 

I termin – 10 czerwca, godz. 10.00 (hala) 

II termin – 1 lipca, godz. 9.00 (hala) 
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- testy sprawności do LO (KLASA O PROFILU SPORTOWYM (S.O.S. dla dziewcząt) 

 I termin – 6 czerwca, godz. 11.00 (hala) 

 II termin – 1 lipca, godz. 12.00 (hala) 

 

4. Do 15 czerwca 2022r  

II termin – do 8 lipca 2022r 

 

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki 

prób sprawności fizycznej 

 

5. 20 lipca 2022r. (środa) 

godz. 12.00 

 

Podanie do publicznej wiadomości wstępnych wyników rekrutacji. 

6. od 21 lipca 

2022r. (czwartek) 

do 27 lipca 2022r. (środa) 

do godz. 15.00 

 

Potwierdzenie woli przyjęcia. 

7. 28 lipca 2022r. (czwartek) 

godz. 14.00 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych 

8. 28 lipca 2022r. (czwartek) 

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w 

szkole. 
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REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

 

 od 1 sierpnia 

2022r. (poniedziałek) 

do 3 sierpnia 2022r. (środa) 

do godz. 15.00 

 

Składanie podpisanych wniosków o przyjęcie do szkoły. 

 Od 4 sierpnia do 8 sierpnia 

2022r. 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej 

- testy sprawności do LO - (KLASA O PROFILU SŁUŻB MUNDUROWYCH (dla dziewcząt i chłopców) 

 5 sierpnia, godz. 9.00 (hala) 

- testy sprawności do LO - KLASA O PROFILU SPORTOWYM (S.O.S. dla dziewcząt) 

4 sierpnia, godz. 12.00 (hala) 

 

 Do 11 sierpnia 2022r Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki 

prób sprawności fizycznej 

 12 sierpnia 2022r. (piątek) 

godz. 12.00 

 

Podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji uzupełniającej. 

 od 16 sierpnia 

2022r. (wtorek) 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz dwóch zdjęć. 
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do 18 sierpnia 

2022r. (czwartek) 

do godz. 15.00 

 

 19 sierpnia 2022r. (piątek) 

godz. 14.00 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły 

na rok szkolny 2022/2023. 

 


