
                      Terminy postępowania rekrutacyjnego 

                       na rok szkolny 2023/2024  

                      do technikum i branżowej szkoły                         

I stopnia  

Lp. Rodzaj czynności 
Termin                                

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin                                  
w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. 

 

Złożenie wniosku  o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej 

 

Od 15 maja do 19 

czerwca 2023 r. 

do godz. 15.00 

Od 28 lipca 

 do 4 sierpnia 2023 r. 

2. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I 

szkoły ponadpodstawowej  o świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej  i  

zaświadczenie o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego 

wniosku, w tym zmiana przez kandydata 

wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół 

do których kandyduje 

Od  23 czerwca 

do 10 lipca 2023 r. 
 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości  przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

19 lipca 2023 r. 

 do godz. 12.00 

14 sierpnia 2023 r. 

 do godz. 12.00 

4. 

Wydanie przez szkołę skierowania na badania 

lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia 

przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły 

prowadzącej kształcenie 

zawodowe/kształcenie w zawodzie. 

Od 15 maja 

 do 21 lipca 2023 r. 

Od 4 sierpnia 

do 17 sierpnia 2023 r. 

5. 

Potwierdzenie  woli  przyjęcia w postaci 

przedłożenia: 

 - oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej i oryginału zaświadczenia o 

wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie 

zostały one wcześniej złożone 

 - zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu -  w przypadku szkoły prowadzącej 

kształcenie zawodowe/kształcenie w zawodzie 

- umowy o pracę w celu przygotowania 

zawodowego (warunek przyjęcia do szkoły) 

Od 19 lipca do 26 

lipca 2023 r. 

Od 14 sierpnia 

 do 21 sierpnia 2023 r. 

6. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

27 lipca 2023 r. do 

godz. 12.00 

22 sierpnia 2023 r. 

do godz. 12.00 

 

 

 

 



                         Terminy postępowania rekrutacyjnego 

                       na rok szkolny 2023/2024  

                              do Liceum Ogólnokształcącego                                                                   

                        z odziałem przygotowania wojskowego 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin                                

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin                                  
w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. 

 

Złożenie wniosku  o przyjęcie do szkoły wraz z: 

-  zaświadczeniem od lekarza rodzinnego o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do próby sprawności 

fizycznej oraz nauki w LO z OPW 

- pisemną zgodą rodziców na naukę w LO z OPW                   

i udział w próbie sprawności fizycznej  

 

(druki do pobrania ze strony szkoły)   

Od 15 maja do 30 

maja 2023 r. 

do godz. 15.00 

Od 28 lipca 

 do 31 lipca 2023 r. 

2.  
Przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną próby 

sprawności fizycznej 

6 czerwca 2023 r. 

godz. 8.00 

2 sierpnia 2023 r. godz. 

8.00 

3.  

Przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną próby 

sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy z 

przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do 

prób sprawności w pierwszym terminie 

21 czerwca 2023 r. 

godz. 8.00 
 

4. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywny wynik z prób sprawności fizycznej 

7 czerwca 2023 r. 

godz. 12.00 
3 sierpnia 2023 r. 

5. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywny wynik z prób sprawności fizycznej                       

w drugim terminie 

22 czerwca 2023 r. 

godz. 12.00 
 

6. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły 

ponadpodstawowej  o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej  i  zaświadczenie o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty oraz możliwość złożenie nowego 

wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku                  

o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których 

kandyduje 

Od  23 czerwca 

do 10 lipca 2023 r. 
 

7. 

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                   

i niezakwalifikowanych 

19 lipca 2023 r. 

 do godz. 12.00 

14 sierpnia 2023 r. 

 do godz. 12.00 

8. 

Potwierdzenie  woli  przyjęcia w postaci przedłożenia: 

 - oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej  i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one 

wcześniej złożone 

 - pozostałych dokumentów określonych w regulaminie 

rekrutacji, jeżeli nie zostały wcześniej złożone  

Od 19 lipca do 26 

lipca 2023 r. 

Od 14 sierpnia 

 do 21 sierpnia 2023 r. 

9. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 

27 lipca 2023 r. do 

godz. 12.00 

22 sierpnia 2023 r. 

do godz. 12.00 

 


