
 

TERMINY POSTĘPOWANIA 

REKRUTACYJNEGO 

 

 

1. 16.05. – 20.06.2022 r., do godz. 15
00

 

– złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 
 

2.  24.06. – 12.07.2022 r., do godz. 15
00

 

– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie 

nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę 

szkół do których kandyduje, 

3. do 12.07.2022 r.  

– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym, 
 

4. do 19.07.2022 r.,  

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

5.  16.05. – 21.07.2022 r.  

– wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku 

złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe, 
 

6.  do 25.07. 2021 r. do godz. 15
00

  

– potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie: 

a) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia 

o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone, 

b) zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (art. 20 f ust. 1 pkt 2 ustawy 

o systemie oświaty), orzeczeń o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3-5 ustawy Prawo 

oświatowe.  

c) umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego – dotyczy młodocianych 

pracowników, 

d) fotografii (dwie sztuki podpisane na odwrocie). 

7.  26.07.2022 r. do godz. 12
00

  

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, 
 

8.  26.07.2022 r. 

 – poinformowanie przez dyrektora szkoły Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie 

wolnych miejsc w szkole, 
 

9.  27.07.2022 r.  

– opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych 

miejsc w szkołach ponadpodstawowych na stronie internetowej https://kuratorium.krakow.pl/ 



POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE 

 

1.  27.07. – 3.08.2022 r.  

– złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, 
 

2.  do 3.08.2022 r.  

– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty, 
 

3. 9.08.2022 r. – do godz. 12
00

 

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 
 

4.  03 – 11.08.2022 r.  

– 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, 
 

5.  do 17.08.2022 r. do godz. 15
00

  

– potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie: oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały wcześniej złożone), a w przypadku szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 
 

6.  18.08.2022 r.  

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, 
 

7.  18.08.2022 r.  

 – poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora szkoły 

ponadpodstawowej o liczbie wolnych miejsc w szkole, 
 

8. 19 sierpnia 2022 r. 

 – opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych 

miejsc w szkołach ponadpodstawowych na stronie: https://kuratorium.krakow.pl/ 

 


