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Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 20 kwietnia 2022r. do 17 maja 2023 r.

Uwagi:

1. termin złożenia wniosku nie ma wpływu na wyniki rekrutacji 

– nie ma znaczenia czy wniosek złożymy w kwietniu, czy w maju 

(ważne, żeby do 17 maja);

2. wniosek składamy (przesyłamy) tylko do szkoły pierwszego wyboru 

(tej z której klasa jest na pierwszym miejscu naszych preferencji);



Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora 

szkoły terminów przeprowadzenia prób sprawności 

fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, 

sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz sprawdzianu 

predyspozycji językowych (do klas wstępnych) w 

postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

– do 10 maja 2022 r.

Uwagi: 

ważne! Dotyczy to tylko uczniów wybierających klasy 

w których wymagane jest przystąpienie do takich prób, 

lub sprawdzianów;



Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności 

fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, 

sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz 

sprawdzianu predyspozycji językowych (do klas 

wstępnych) w postępowaniu rekrutacyjnym 

– od 1 czerwca 2022 r. do 14 czerwca 2022 r. 

(drugi termin do 7 lipca 2022 r.)
Uwagi:

ważne! Do próby, sprawdzianu należy przystąpić bez 

względu na to na którym miejscu na liście preferencji jest 

klasa tego wymagająca. Brak przystąpienia do próby czy 

sprawdzianu powoduje nieuwzględnienie kandydata w 

naborze do tej klasy.



Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, 

sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu 

uzdolnień kierunkowych oraz sprawdzianu 

predyspozycji językowych w postępowaniu 

rekrutacyjnym – 15 czerwca 2022 r.

Uwagi:

Uzyskanie pozytywnego wyniku nie oznacza przyjęcia 

do danej klasy. Jest natomiast warunkiem dalszego 

udział w procesie rekrutacyjnym do niej.



Możliwość dokonania zmian na liście 

preferencji oddziałów dla zweryfikowanych 

wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym –

od 4 lipca 2022 r. 

do 11 lipca 2022 r., do godz. 15:00.

Uwagi:

Podkreślamy, że jest to możliwość, a nie obowiązek.



Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej (w przypadku 

prowadzenia naboru za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej wniosek 

uzupełnia się tylko w szkole pierwszego 

wyboru) o kopię świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej oraz kopię 

zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty 

od 8 lipca 2022 r. 

do 12 lipca 2022 r. godz. 15:00.



Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 

skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy 

kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru 

kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w 

przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia 

o wyborze tej szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 20 kwietnia 2022 r. do 20 lipca 2022 r.
Uwagi:

1. badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu obowiązują wszystkich 

potencjalnych uczniów szkół branżowych

I stopnia i techników;

2. warto przystąpić do tych badań jak najwcześniej, 

aby w razie stwierdzenia przez lekarza ewentualnych przeciwwskazań 

do wykonywania danego zawodu móc

zmienić wybrane szkoły.



Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

19 lipca 2022 r. do godz. 12:00
Uwagi:

tego dnia dowiemy się do której szkoły/klasy zostaliśmy 

zakwalifikowani – będzie to klasa (jedna) najwyżej 

umieszczona na naszej liście preferencji, do której 

odpowiednie były nasze wyniki (punkty).



Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 

w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej 

kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 19 lipca 2022 r. godz. 12:00 

do 22 lipca 2022 r. godz. 12:00
Uwagi:

Są to 4 dni w których należy złożyć w/w oryginały dokumentów 

do szkoły do której zostaliśmy zakwalifikowani. Brak podjęcia tych 

czynności może oznaczać rezygnację z chęci uczęszczania do tej 

szkoły i skutkować niepojawieniem się nas na liście przyjętych do 

szkoły.



Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 

25 lipca 2022 r. do godz. 12:00 .
Uwagi:

jeżeli dostarczyliśmy wymagane dokumenty do szkoły, 

do której zostaliśmy zakwalifikowani, to na pewno 

pojawimy się na liście przyjętych do danej klasy. 

Sprawdzamy to, i wtedy już wiemy, że od września 

będziemy uczniem danej szkoły ponadpodstawowej 



Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji 

o liczbie wolnych miejsc w szkołach 

ponadpodstawowych w postępowaniu 

rekrutacyjnym do 26 lipca 2022 r.

Uwagi:

jest to informacja dla tych osób, którym 

w podstawowej rekrutacji nie udało się 

zakwalifikować do żadnej ze wskazanych szkół 

(np. ich ilość punktów była za mała). Wtedy należy 

na liście opublikowanej przez Kuratora znaleźć 

szkołę/klasę, która by nam odpowiadała i zgłosić 

chęć uczęszczania do niej (do dyrektora danej 

szkoły).



Postępowanie uzupełniające:

od 25 lipca 2022 godz. 12:00 

do 28 lipca 2022 r. do godz. 12:00

Uwagi:

jest to informacja dla tych osób, którym 

w podstawowej rekrutacji nie udało się zakwalifikować do 

żadnej ze wskazanych szkół 

(np. ich ilość punktów była za mała). Wtedy należy 

na liście opublikowanej przez Kuratora znaleźć szkołę/klasę, 

która by nam odpowiadała i zgłosić chęć uczęszczania do 

niej (do dyrektora danej szkoły).



Jeżeli będziecie Państwo mieli pytania, wątpliwości, 

dotyczące procesu wyboru szkoły ponadpodstawowej 

zapraszamy do kontaktu:

e.koper@lcdnikp.elodz.edu.pl

m.wilmowski@lcdnikp.elodz.edu.pl

Zapraszamy 
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