Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
od 9 maja 2022 r.
do 31 maja 2022 r.
do godz. 15.00

Rodzaj czynności
(Jeśli spośród wszystkich wybranych oddziałów jeden jest klasą
dwujęzyczną lub wstępną)

Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do
klasy dwujęzycznej i/lub klasy wstępnej.
(Wniosek musi być podpisany przez co najmniej jednego
rodzica/prawnego opiekuna)

od 9 maja 2022 r.
do 20 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00

Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej z wyłączeniem oddziałów
dwujęzycznych i klasy wstępnej.
(Wniosek musi być podpisany przez co najmniej jednego
rodzica/prawnego opiekuna)

8 czerwca 2022 r.
godz. 16.00

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
z języka angielskiego*.

II termin
do 7 lipca 2022 r.
9 czerwca 2022 r.
godz. 16.00

Tylko dla uczniów, którzy z powodów niezależnych od
nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym
terminie.
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji
językowych do klasy wstępnej.

II termin
do 7 lipca 2022 r.
I termin
17 czerwca 2022 r.;
II termin
do 8 lipca 2022 r.
I termin
17 czerwca 2022 r.;
II termin
do 8 lipca 2022 r.
od 24 czerwca 2022 r.
do 12 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

Tylko dla uczniów, którzy z powodów niezależnych od nich
nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu z języka
angielskiego.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu
predyspozycji językowych.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o:
- kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
- kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
oraz
złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez
kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zamianę

szkół, do których kandyduje lub zmiana listy
preferencji.
19 lipca 2022 r.
od 19 lipca 2022 r.
do 22 lipca 2022 r.
do godz. 15.00
25 lipca 2022 r.
do godz. 12.00
*

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.

Sprawdzian kompetencji kierunkowych nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady
przedmiotowej z języka angielskiego oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka angielskiego. Aby kandydat mógł być
zwolniony ze sprawdzianu musi przedstawić w szkole do której aplikuje, zaświadczenie
potwierdzające uzyskanie tytułu laureata/finalisty (lub kopię potwierdzoną za zgodność
z oryginałem).

