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Terminy postępowania rekrutacyjnego /terminy składania dokumentów 

 do klas pierwszych Technikum/Branżowej Szkoły I st.  
w Zespole Szkół im. Króla Władysława w Lidzbarku                                                                                        

w roku szkolnym 2022/2023 

  
 

Termin  Czynność absolwenta szkoły podstawowej/  

czynność Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej 

 

16 maja  - 21 czerwca  złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 

24 czerwca 13 lipca   uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

do 13 lipca  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  

i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych  

w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności 
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do 19 lipca  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  

i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonym przez wójta 

(burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach 

20 lipca   ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

do wskazanej we wniosku klasy pierwszej 

 

16 maja do 21 lipca  wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie 

 

24 czerwca do 22 lipca  potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci: 

a) przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

b) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej 

nauki zawodu oraz innych stosownych orzeczeń 
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25 lipca    ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do wskazanej we 

wniosku klasy pierwszej 

26 lipca   

 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie 

wolnych miejsc w szkołach (za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego 

od dnia 18 lipca 2022 r. na stronie www.ok.olsztyn.pl w zakładce: Szkoły  

i placówki/Rekrutacja 

 
 
*Dokument sporządzono na podstawie Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 

 
Opracowanie:                                                                                                                                             Zatwierdził: 
 

08.02.2022 

Przewodnicząca Zespołu ds. Rekrutacji 

Martyna Wilimska                         

http://www.ok.olsztyn.pl/

