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 ora  

do klas  

oraz 

do klas ych 
  

 

Lp.  
 

( -
wychowawcze rozpoczyn 3 r.) 

 

( -
w dniu 1 lutego 2023 r.) 

1. 

 
o
nauczania odpowiednio w danej szkole zycznej, oddziale 

 i oddziale  w danej szkole 
ponadpodstawowej, zgodnie z art. 154 ust. 4 pkt 1 ustawy1.  

 

2. 

 
o odpowiednio 
w danej szkole sportowej, danej szkole mistrzostwa sportowego lub 
oddziale mistrzostwa sportowego w danej szkole ponadpodstawowej, 
zgodnie z art. 154 ust. 4 pkt 2 ustawy1. 

 

3. 

o
 podstawowej albo 

 
rekrutacyjnym , zgodnie z art. 154 ust. 4 
pkt 3 ustawy1. 

 

4. 

przeprowadzenia odpowiednio  
i  oraz terminu podania do 

wynik tych sprawdzian dokonania tych 
 11, 12 i 15. 

 

                                                           
1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  tekst jednolity:  
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5. 

przeprowadzenia kierunkowych oraz terminu 

pozytywny wynik tego sprawdzianu, 
, 

zgodnie z art. 154 ust. 2 pkt 1 ustawy1. 

do  lutego 2022 r. 

6. 
przeprowadzenia  oraz terminu podania do 

wynik , 
 

 

7.

 wraz z dokumentami 
(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) 
o

adpodstawowej, 

h2. 

od 16 maja 2022 r.  do 31 maja 2022 r.  
 do godz. 15.00  

(nie dotyczy3) 

od 2 sierpnia 2022 r.  do 4 sierpnia 2022 r.  
 do godz. 15.00  

(nie dotyczy3) 

8.

ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co 
najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)  
i  

sportowe2. 

od 16 maja 2022 r.  do 20 czerwca 2022 r.  
 do godz. 15.00  

(od 2  2022 r. do 10 listopada 2022 r.) 

od 2 sierpnia 2022 r. do 4 sierpnia 2022 r. 
 do godz. 15.00 

 (od 6 grudnia 2022 r. do 9 grudnia 2022 r.) 

9. o
o wynikach 2.  

od 24 czerwca 2022 r.  do 13 lipca 2022 r.  
 do godz. 15.00  

(nie dotyczy) 
----------------------------------------------------------- 

                                                           
2 dokumenty, zgodnie z 

w  
19 (Dz.  

3 W ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2022/2023 -
 albo . 
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10.
kandyduje2. 

od 24 czerwca 2022 r.  do 13 lipca 2022 r.  
 do godz. 15.00  

----------------------------------------------------------- 

11.
Przeprowadzenie  
dla  

 

I termin: od 1 czerwca 2022 r. do 10 czerwca 2022 r. 

II termin4: od 20 czerwca 2022 r. do 7 lipca 2022 r. 

(nie dotyczy3) 

od 5 sierpnia 2022 r.  do 9 sierpnia 2022 r.  

(nie dotyczy3) 

12.
Przeprowadzenie  
dla  

I termin: od 1 czerwca 2022 r. do 10 czerwca 2022 r. 

II termin4: od 20 czerwca 2022 r. do 7 lipca 2022 r. 

(nie dotyczy3) 

od 5 sierpnia 2022 r.  do 9 sierpnia 2022 r.  

(nie dotyczy3) 

13.
Przeprowadzenie  dla 

od  

I termin: od 1 czerwca 2022 r. do 10 czerwca 2022 r. 

II termin4: od 20 czerwca 2022 r. do 7 lipca 2022 r. 

(nie dotyczy3) 

od 5 sierpnia 2022 r.  do 9 sierpnia 2022 r.  

(nie dotyczy3) 

14.

Przeprowadzenie   
 

sportowymi lub z  
 

I termin: od 1 czerwca 2022 r. do 10 czerwca 2022 r. 

II termin4: od 20 czerwca 2022 r. do 7 lipca 2022 r. 

(nie dotyczy3) 

od 5 sierpnia 2022 r.  do 9 sierpnia 2022 r.  

(nie dotyczy3) 

15.

 

I termin: do 15 czerwca 2022 r. 

II termin4: do 8 lipca 2022 r. 

(nie dotyczy3) 

do 12 sierpnia 2022 r.  

(nie dotyczy3) 

16.
do

  tym dokonanie przez 

z  

do 13 lipca 2022 r. 

(do 14 listopada 2022 r.) 

do 4 sierpnia 2022 r. 

(do 12 grudnia 2022 r.) 

17.

 do 

  

 5. 

do 20 lipca 2022 r. 

(do 21 listopada 2022 r.) 

do 12 sierpnia 2022 r. 

(do 19 grudnia 2022 r.) 

                                                           
4  terminie. 
5 1  

  COVID  . 
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18.  
 

21 lipca 2022 r. 
(22 listopada 2022 r.) 

16 sierpnia 2022 r. 
(20 grudnia 2022 r.) 

19.
  

skierowania na badanie lekarskie. 
od 16 maja 2022 r. do 25 lipca 2022 r. 

(od 24 2 r. do 25 listopada 2022 r.) 
od 2 sierpnia 2022 r. do 16 sierpnia 2022 r. 
(od 6 grudnia 2022 r. do 5 stycznia 2023 r.) 

20.

o , o 

zawodowe  

praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego 
o
i 
psychologicznych do kierowania pojazdem. 

od 22 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r. 

(od 23 listopada 2022 r. do 2 grudnia 2022 r.) 

od 17 sierpnia 2022 r. do 22 sierpnia 2022 r. 

(od 3 stycznia 2023 r. do 13 stycznia 2023 r.) 

21.
  

1 sierpnia 2022 r.  do godz. 14.00 
(5 grudnia 2022 r.) 

23 sierpnia 2022 r. 
(16 stycznia 2023 r.) 

22. 
. 

1 sierpnia 2022 r. 
(5 grudnia 2022 r.) 

23 sierpnia 2022 r. 
(16 stycznia 2023 r.) 

23.
Opublikowanie przez  Kuratora O
o h 

do 2 sierpnia 2022 r. 
(do 6 grudnia 2022 r.) 

do 24 sierpnia 2022 r. 
(do 17 stycznia 2023 r.) 

24. 6. 
do 4 sierpnia 2022 r.  

(do 8 grudnia 2022 r.) 
do 26 sierpnia 2022 r. 

(do 19 stycznia 2023 r.) 

25. 6. 
 

(do 3 dni ) 

26.
rekrutacyjnej6. 

 
(do 3 dni ) 

27.
komisji rekrutacyjnej6. 

do 3 dni od dnia  
(do 3 dni ) 

 

                                                           
6 ab ust. 3 pkt 2 ukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 

  COVID  . 


