
Harmonogram rekrutacji do PZP SMS SZCZYRK W BUCZKOWICACH  na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 2, art.161 ustawy prawo o wiatowe (dz. U. 2021 r. Poz. 1082 ze zm.) Oraz §11bab. Ust. 3 rozporz dzeniaś ą  

ministra edukacji narodowej z dnia 20 marca 2020 r. W sprawie szczególnych rozwi za  w okresie czasowego ograniczeniaą ń  

funkcjonowania jednostek systemu o wiaty w zwi zku z zapobieganiem, przeciwdzia aniem i zwalczaniem covid-19 (dz. U. Poz. 493 ześ ą ł  

zm.)  og asza sił ę

TERMINY POST POWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAK E TERMINY SK ADANIA DOKUMENTÓW DO KLASY PIERWSZEJĘ Ż Ł  

SZKO Y PONADPODSTAWOWEJŁ

Lp. Rodzaj czynno ci ś Termin 
w post powaniu rekrutacyjnymę

Termin w post powaniuę  
uzupe niaj cymł ą

1 2 3
4

1 Z o enie wniosku, w tym zmianał ż  
wniosku wraz z dokumentami 
(podpisanego przez co najmniej 
jednego rodzica/prawnego opiekuna) 
o przyj cie do szko yę ł

od 16 maja 2022 r. do 30 maja 2022 
r. do godz. 15.00

od 1 sierpnia 2022 r. do 3 sierpnia 
2022 r. do godz. 15.00

2 Uzupe nienie wniosku o przyj cie doł ę  
szko y ponadpodstawowej oł  
wiadectwo uko czenia szko yś ń ł  

podstawowej.

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

-

3 Podanie do publicznej wiadomo ciś  
przez dyrektora szko y terminuł  
przeprowadzenia sprawdzianu lub 
prób sprawno ci.ś

do 13 maja 2022 r. -



4 Przeprowadzenie prób sprawno ciś  
fizycznej

od 31 maja 2022 r. do 13 czerwca 
2022 r.; II termin 3 do 7 lipca 2022 r

od 4 sierpnia 2022 r. do 8 sierpnia 
2022 r.

5 Podanie do wiadomo ci przezś  
komisj  rekrutacyjn  listyę ą  
kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywne wyniki prób sprawno ciś  
fizycznej

do 15 czerwca 2022 r. II termin 3 do 
8 lipca 2022 r.

do 11 sierpnia 2022 r.

6 Weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjn  wniosków o przyj cieą ę  
do szko y ponadpodstawowej ił  
dokumentów potwierdzaj cychą  
spe nianie przez kandydatał  
warunków po wiadczanych wś  
o wiadczeniach, w tym dokonanieś  
przez przewodnicz cego komisjią  
rekrutacyjnej czynno ci zwi zanych zś ą  
ustaleniem tych okoliczno ciś

do 13 lipca 2022 r 3 sierpnia 2022 r.

7 Podanie do publicznej wiadomo ciś  
przez komisj  rekrutacyjn  listyę ą  
kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych

20 lipca 2022 r. 12 sierpnia 2022 r

8 Potwierdzenie woli przyj cia wę  
postaci przed o enia orygina uł ż ł  
wiadectwa uko czenia szko y iś ń ł  

orygina u za wiadczenia o wynikachł ś  
egzaminu zewn trznego, o ile nieę  
zosta y one z o one w uzupe nieniuł ł ż ł  
wniosku o przyj cie do szko yę ł  
ponadpodstawowej

od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 
r. do godz. 15.00

od 16 sierpnia 2022 r. do 18 sierpnia 
2022 r. do godz. 15.00

9 Podanie do publicznej wiadomo ciś  
przez komisj  rekrutacyjn  listyę ą  
kandydatów przyj tych i kandydatówę  

29 lipca 2022 r. do godz.14.00 19 sierpnia 2022 r. do godz.14.00



nieprzyj tychę

10 Poinformowanie przez dyrektora 
szko y ponadpodstawowej kuratorał  
o wiaty o liczbie wolnych miejsc wś  
szkole

29 lipca 2022 r. 19 sierpnia 2022 r.

11 Wyst pienie do komisji rekrutacyjneją  
o sporz dzenie uzasadnienia odmowyą  
przyj cia.ę

do 5 sierpnia 2022 r. do 25 sierpnia 2022 r.

12 Sporz dzenie przez komisje rekrutacyjn  uzasadnienia odmowy przyj cia.ą ą ę do 3 dni od dnia wyst pienia o sporz dzenie uzasadnienia odmowyą ą  
przyj ciaę

13 Wniesienie do dyrektora szko y odwo ania od rozstrzygni cia komisjił ł ę  
rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyj ciaę

14 Dyrektor szko y rozpatruje odwo anie od rozstrzygni cia komisjił ł ę  
rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia z o enia odwo ania do dyrektora szko ył ż ł ł

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  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  2- 3 CZERWCA 2022 ROK (termin może ulec zmianie )



SKŁADANIE DOKUMENTÓW / WNIOSKÓW /  KANDYDATÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  – DO 31 MAJA 2022 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 SZKOŁY .

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


