
Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 

 

Zarządzenie nr 6/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia termi-

nów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także składania 

dokumentów na rok szkolny 2022/23 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do klas wstęp-

nych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policeal-

nych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, w województwie łódzkim.  

Na podstawie art. 30c i art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1082) oraz § 11a, § 11b ust. 1 i § 11bab ust. 3 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. z 2020 r. 

poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314 i 2382 oraz z 2021 r. poz. 

150, 242, 370, 532, 681, 961, 983, 1343, 1525, 1743, 2047, 2302 i 2394) zarządza się, co następuje: 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych pu-

blicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stop-

nia) z wyłączeniem publicznych szkół dla dorosłych oraz do klas wstępnych, o których mowa w art. 25 

ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, na rok szkolny 2022/2023. 

 

Lp Rodzaj czynności 
Termin w postępowa-

niu rekrutacyjnym 

1 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z do-

kumentami (podpisanymi przez co najmniej jednego rodzica/prawnego 

opiekuna w sposób tradycyjny, poprzez profil zaufany albo podpis kwa-

lifikowany) potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

W przypadku prowadzenia naboru za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej wniosek z wyborem dowolnej liczby oddziałów w obrębie 

trzech szkół składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru. 

od 20 kwietnia 2022 r. 

do 17 maja 2022 r. do 

godz. 12.00 

2 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

rekrutacyjnych oraz okoliczności wskazanych w oświadczeniach, w tym 

dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 

związanych z ustaleniem tych okoliczności wraz z poświadczeniem 

przez wójta, burmistrza lub prezydenta, nadanie wnioskom statusu 

zweryfikowany. 

do 31 maja 2022 r. 

3 
Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla 

zweryfikowanych wniosków. 

od 4 lipca 2022 r. do 

11 lipca 2022 r. do 

godz. 15.00 

4 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

(w przypadku prowadzenia naboru za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) 

o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

od 8 lipca 2022 r. do 

12 lipca 2022 r. godz. 

15.00 

5 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw 

ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty. 

do 15 lipca 2022 r. 

 



6 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

19 lipca 2022 r. do 

godz. 12.00 

7 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na 

badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, 

który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, 

w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej 

szkoły. 

od 20 kwietnia 2022 r. 

do 20 lipca 2022 r. 

8 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego 

woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z uzupełnieniem 

wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia 

lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 

pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań 

psychologicznych do kierowania pojazdem. 

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio 

zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata / prawny opiekun lub 

kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w postępowaniu 

rekrutacyjnym w terminie do 22 lipca 2022 r. godz. 12:00, wskazując 

przyczynę niedotrzymania terminu. Informację należy złożyć w formie 

papierowej lub elektronicznej. W takim przypadku wymagane 

zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której 

uczeń został przyjęty, nie później niż do 23 września 2022 r. 

od 19 lipca 2022 r. 

godz. 12.00 do 22 

lipca 2022 r. godz. 

12.00 

9 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

25 lipca 2022 r. do 

godz. 12.00 

10 
Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły 

ponadpodstawowej za pośrednictwem organu prowadzącego o liczbie 

wolnych miejsc w szkole. 

do 25 lipca 2022 r. do 

godz. 13.00 

11 
Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych 

miejsc w szkołach ponadpodstawowych. 
do 26 lipca 2022 r. 

12 
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia.  
do 28 lipca 2022 r. 

13 
Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy 

przyjęcia.  

do 3 dni od dnia wy-

stąpienia o sporządze-

nie uzasadnienia od-

mowy przyjęcia 

14 
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej.  

do 3 dni od dnia 

otrzymania uzasad-

niania odmowy przy-

jęcia 

15 
Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia zło-

żenia odwołania do 

dyrektora szkoły 

 


