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Harmonogram rekrutacji 
SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI na rok szkolny 2022/2023 
 
 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dn. 28 stycznia 
2022 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół 
ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla 

dorosłych na rok szkolny 2022/2023 

rekrutację przeprowadza się według następującego harmonogramu: 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 

• od 16 maja do 20 czerwca do godz. 1500 – Złożenie wniosku, w tym 
zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z 

dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego 
opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów 
międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania 
wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych 
indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie 
sportowe 

• Kandydaci otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza 
medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wykaz przychodni zostanie 
opublikowany na stronie https://mwomp.pl/   województwa mazowieckiego do 

wykonywania w 2022 roku badań lekarskich: 

• od 24 czerwca do 13 lipca do godz. 1500 – Uzupełnienie wniosku o 
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz 
złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z 
uwagi na zmianę szkół do których kandyduje. 

• 20 lipca – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

• od 21 lipca do 27 lipca do godz. 1500 – 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, a w 
przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia 
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

• 28 lipca do godz. 1400 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE 

• od 1 sierpnia do 3 sierpnia do godz. 1500 – Złożenie wniosku, w tym 
zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z 

dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego 
opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów 
międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania 

https://mwomp.pl/


wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych 
indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie 

sportowe 

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

• od 16 sierpnia do 18 sierpnia do godz. 1500 – 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, a 
w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia 
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

• 19 sierpnia Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

Dodatkowe informacje: 

• W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami 
§ 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. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) 
mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

• W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań do wykonywania zawodu rodzic kandydata lub kandydat 
pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę 
niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub 
elektronicznej, w terminie nie późniejszym niż trzy dni przed terminem 

podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych określonym przez kuratora oświaty. W 
przypadku, o którym mowa odpowiednio zaświadczenie składa się dyrektorowi 
szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 
r. Niezłożenie w terminie zaświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z 
kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, 
do którego uczeń został przyjęty. 
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