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Harmonogram rekrutacji do PZP SMS SZCZYRK W BUCZKOWICACH  na rok szkolny 2023/2024

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 2, art.161 ustawy prawo oświatowe (dz. U. 2021 r. Poz. 1082 ze zm.)  ogłasza się

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLASY PIERWSZEJ

SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

1 2 3 4
1 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami

(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o
przyjęcie do szkoły

od 15 maja 2023 r. do 29 maja 2023
r. do godz. 15.00

od 27 lipca 2023 r. do 1 sierpnia
2023 r. do godz. 15.00

2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku
egzaminu ósmoklasisty.

od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca
2023 r. do godz. 15.00

-

3 Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu
przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności.

do 12 maja 2023 r. -

4 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej od 30 maja 2023 r. do 12 czerwca
2023 r.; II termin do 5 lipca 2023 r

od 2 sierpnia 2023 r. do 7 sierpnia
2023 r.

5 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

do 14 czerwca 2023 r. II termin do 6
lipca 2023 r.

do 8 sierpnia 2023 r.

6 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym

do 10 lipca 2023 r 1 sierpnia 2023 r.
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dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności
związanych z ustaleniem tych okoliczności

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

18 lipca 2023 r. 8 sierpnia 2023 r

8 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 18 lipca 2023 r. do 25 lipca 2023
r. do godz. 15.00

od 8 sierpnia 2023 r. do 14 sierpnia
2023 r. do godz. 15.00

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

26 lipca 2023 r. do godz.14.00 16 sierpnia 2023 r. do godz.14.00

10 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora
oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

26 lipca 2023 r. 16 sierpnia 2023 r.

11 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia.

do 31 lipca 2023 r. do 21 sierpnia 2023 r.

12 Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia

13 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

14 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dodatkowe informacje:
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z
przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być
procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
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zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz
przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

⇒ SPRAWNOŚCIOWE EGZAMINY WSTEPNE DLA WSZYSTKICH KANDYDATÓW 30-31 MAJA 2023 R, II TERMIN 20-21 CZERWCA 2023 R (termin może
ulec zmianie ), termin w postępowaniu uzupełniającym 2 SIERPNIA 2023 R

⇒ SKŁADANIE DOKUMENTÓW / WNIOSKÓW /  KANDYDATÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  – DO 29 MAJA 2023 ROKU.

⇒WZORY DOKUMENTÓW ORAZ  ZASADY REKRUTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE REKRUTACJA NA STONIE WWW.SMSSZCZYRK.PL

⇒ DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ DO SEKRETARIATU, SKRZYNKI PRZED WEJŚCIEM DO SZKOŁY LUB ELEKTRONICZNIE NA ADRES
SZKOLA@SMSSZCZYRK.PL .

⇒ NABÓR DODATKOWY JEST PROWADZONY DO KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ KLAS II, III I IV LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO.

⇒ SZKOLENIE SPORTOWE JEST PROWADZONE W DYSCYPLINACH:

● BIEGI NARCIARSKIE
● SKOKI NARCIARSKIE
● KOMBINACJA NORWESKA
● NARCIARSTWO ALPEJSKIE
● SNOWBOARD


