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TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

 
 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowane będą w terminie: 

 

od 15 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. – do godz. 15.00 
 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz 

możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego 

wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. 

 

od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. – do godz. 15.00 

 
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 

poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji 

czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym: 

 

do 10 lipca 2023 r. 

 
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły 
 

18 lipca 2023 r. 

 

6. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie 

lekarskie: 

 

od 15 maja 2023 r. do 21 lipca 2023 r 
 

7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia 

w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu 

wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej 

kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

 

od 19 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. 
 

8.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

http://www.zsoizlwowek.pl/


 

31 lipca 2023 r. – do godz. 12.00 

 

 

Kandydaci składają następujące dokumenty: 

 
- kopię świadectwa ukończenia szkoły i kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu 

ósmoklasisty potwierdzonego przez dyrektora szkoły podstawowej lub oryginały tych 

dokumentów, które kandydat ukończył, 

- kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 

w określonym zawodzie lub oryginał (dotyczy technikum),   

- dwie fotografie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem), 

- dokumenty wynikające z zapisu z punktu 5, 

- zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe laureatom lub finalistom konkursów 

i olimpiad przedmiotowych. 

  

Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni 

od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie dokumentów 

ulegną zniszczeniu. 

Tryb odwoławczy: 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, 

rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej 

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.  

2. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub 

kandydata pełnoletniego sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczyny odmowy 

przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę 

punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.  

3. Uzasadnienie powinno zawierać pouczenie o możliwości złożenia odwołania do dyrektora, 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, sporządzonego przez komisję  

rekrutacyjną. 

4.  Dyrektor w terminie 7 dni od otrzymania odwołania rozpatruje odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji i wydaje rozstrzygnięcie. 

 

Punkt informacyjny znajduje się w sekretariacie uczniowskim Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych we Lwówku Śląskim i udziela informacji w dni robocze 

w godz. 700 – 1500. 


