
HARMONOGRAM REKRUTACJI 

DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

L.p. Rodzaj czynności 
Termin w postepowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postepowaniu 

uzupełniającym 

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do Szkoły Mistrzostwa Sportowego podpisanego przez 

co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna 

(skrót: SMS) 

od 16 maja 2022 

do 30 maja 2022  

do godz. 15.00 

od 1 sierpnia 2022 

do 3 sierpnia 2022 

do godz. 15.00 

2 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do SMS 8 czerwca 2022  

godz. 16.00 

 

3 Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne  

wyniki prób sprawności fizycznej 

do 10 czerwca 2022  

4 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z wyłączeniem szkoły 

SMS podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna  

od 16 maja 2022 

do 20 czerwca 2022  

do godz. 15.00 

od 1 sierpnia 2022 

do 3 sierpnia 2022 

do godz. 15.00 

5 Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia 

o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku o przyjęcie do szkoły 

(w przypadku kandydata, który dokonał zmiany preferencji szkół i oddziałów) 

od 24 czerwca 2022 

do 13 lipca 2022 

do godz. 15.00 

 

6 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

20 lipca 2022  12 sierpnia 2022 

7 Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie o braku przeciwskazań 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

od 16 maja 2022 

do 25 lipca 2022 

od 1 sierpnia 2022  

do 12 sierpnia 2022 

8 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci dostarczenia oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły i oryginału  zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz 

zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

od 21 lipca 2022 

do 27 lipca 2022 

do godz. 15.00  

od 16 sierpnia 2022 

do 18 sierpnia 2022 

do godz. 15.00 

9 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i  kandydatów 

nieprzyjętych 

28 lipca 2022  

do godz. 14.00 

19 sierpnia 2022 

do godz. 14.00 



 


