
TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 
na rok szkolny 2022/2023 

(na podstawie zarządzenie nr 7/2022 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 r. Dostępne on line: 

https://kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11731 
 

Lp. CZYNNOŚCI REKRUTACYJNE TERMIN 

1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. od 16.05.2022 do 24.06.2022 

2.  

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału 

międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego, szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe 

oraz oddziałów i szkół wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji. 

od 16.05.2022 

do 31.05.2022 

3.  

Przeprowadzenie:  - sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, 

   - próby sprawności fizycznej, 

   - sprawdzianu kompetencji językowych 

   - sprawdzianu predyspozycji językowych 

od 1.06.2022 

do 14.06.2022 

4.  
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów i próby 

sprawności fizycznej 

17.06.2022 

5.  

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szk. podstawowej i 

zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

Ewentualna zmiana wniosku o przyjęcie w przypadku zmiany szkoły. 

od 24.06.2022 

do 14.07.2022. 

6.  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 22.07.2022. 

7.  

Ostateczne potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

(jeżeli nie zostały złożone wcześniej). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy 

dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania określonego 

zawodu.  

od 22.07.2022 

do 28.07.2022 

 

do godz. 15.00 

8.  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 29.07.2022. do godz. 14.00 

9.  
Opublikowanie na stronie Lubelskiego Kuratora Oświaty informacji o wolnych miejscach w szkołach 

ponadpodstawowych. 

do 2.08.2022. 

10.  Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3.08.2022 

11.  
Uzasadnienie odmowy przyjęcia sporządzone przez komisję rekrutacyjną. do 3 dni od złożenia wystąpienia  

o uzasadnienie 

12.  

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia sporządzonego 

przez komisję rekrutacyjną 

13.  
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia 

odwołania. 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE ROZPOCZYNA SIĘ 29.07.2022 R 

https://kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11731


 


