
HARMONOGRAM REKRUTACJI 

Zespół Szkół w Połczynie-Zdroju 

na rok szkolny 2022/2023 

 

 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin  

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin  
w postępowaniu 
uzupełniającym 

1.  

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z 
dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego 
rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej. 

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

do godz. 15.00 

od 25.07.2022 r.   
do 26.07.2022 r. 

2.  

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej o świadectwo ukooczenia szkoły 
podstawowej oraz o zaświadczenie o wyniku egzaminu 
ósmoklasisty oraz oraz  przeniesienie wniosku o 
przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana 
kolejności wybranych szkół 

od 24 czerwca 2022 r. 
do 12 lipca 2022 r.  

do godz. 15.00 

…………………………… 

3.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 
poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie 
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 
związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

do 12 lipca 2022 r. 

 

do 1 sierpnia 2022 r. 

4.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  
i kandydatów niezakwalifikowanych. 

 

19 lipca 2022 r. 
godz. 12.00 

PUBLIKACJA  
W GABLOCIE 

INFORMACYJNEJ  
W BUDYNKU SZKOŁY 

 

9 sierpnia 2022 r. 
godz.12.00 

PUBLIKACJA  
W GABLOCIE 

INFORMACYJNEJ  
W BUDYNKU SZKOŁY 

5.  
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie 
(dotyczy kandydatów do technikum i branżowej szkoły I 
stopnia) 

od 9 maja 2022 r.  
do 20 lipca 2022 r. 

 

od 25 lipca 2022 r.  
do 9 sierpnia 2022 r. 

6.  

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia 
następujących dokumentów: 

- oryginał świadectwa ukooczenia szkoły podstawowej, 

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty, 

- zaświadczenie lekarskie zawierającego orzeczenie  
o braku przeciwwskazao zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu TECHNIKUM, BRANŻOWA 
SZKOŁA I STOPNIA*, 

- umowa/zaświadczenie od pracodawcy o praktyczną 
naukę zawodu  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA** 

od 19 lipca 2022 r.  
do 22 lipca 2022 r.  

do godz. 15.00 

od 9 sierpnia 2022 r.  
do 11 sierpnia 2022r.  

do godz. 15.00 



- 2 zdjęcia podpisane na odwrocie, 

- karta zdrowia, 

- opinia PPP, orzeczenia  
 

7.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych. 

25 lipca 2022 r.  
godz. 12.00 

PUBLIKACJA  
W GABLOCIE 

INFORMACYJNEJ  
W BUDYNKU SZKOŁY 

12 sierpnia 2022 r. 
godz. 12.00 

PUBLIKACJA  
W GABLOCIE 

INFORMACYJNEJ  
W BUDYNKU 

SZKOŁY 

 
* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata 

lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 22 lipca 2022 r. do godz. 15.00  
w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 11 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 w postępowaniu 
uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci 
papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której 
uczeo został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2022 r. 

 
** Ostateczny termin dostarczenia umowy o praktyczną naukę zawodu to 7 dni od rozpoczęcia roku 

szkolnego. 
 

 
 
 

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 

 pod numerem telefonu 94 36 62 083 
 

 


