
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego 

                                                             rok szkolny 2022/2023 

     I. Rekrutacja zasadnicza 

Lp. Data Postępowanie 

1. od 16 maja 2022r. 

(poniedziałek)                              

do 24 czerwca 2022r. (piątek)  

do godziny 15.00 

 

 

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły  

oraz podania (do pobrania ze strony szkoły) 

 

2. od 24 czerwca 2022r.(piątek) 

do 14 lipca 2022r.  (czwartek) 

do godziny 15.00 

 

 

Składanie świadectw ukończenia szkoły 

podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty. 

Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia 

szkoły, kopię zaświadczenia 

o wynikach egzaminu ósmoklasisty                  

oraz inne wymagane dokumenty w szkole 

pierwszego wyboru. 

 

Kopie za zgodność z oryginałem muszą być 

poświadczone przez szkołę podstawową.  

 

W okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

wniosek o przyjęcie do szkoły, kopię świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej, kopię 

zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty                    

oraz deklarację wyboru drugiego języka należy 

dostarczyć do sekretariatu szkoły  

po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu 

dnia i godziny dostarczenia dokumentów                                                          

(numer telefonu: 733 233 133)                                          
lub przesłać do szkoły w formie skanów               

na adres: 

szkola@katolik-jaroslaw.pl  
z zachowaniem ustalonych przez MEN terminów. 

 

Laureaci konkursów przedmiotowych                   

oraz finaliści i laureaci olimpiad, którzy  są 

uprawnieni do przyjęcia do szkoły w pierwszej 

kolejności, mogą złożyć na tym etapie 

postępowania oryginały dokumentów. 

 

3. do 21 lipca 2022r. (czwartek) 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły                               

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 



4. 22 lipca 2022r. (piątek) 

 

Podanie do wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych do przyjęcia oraz listy 

niezakwalifikowanych. 

5. od 22 lipca 2022r. (piątek) 

do 28 lipca 2022r. (czwartek) 

do godziny 15.00 

 

 

 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia  do 

szkoły potwierdzają wolę przyjęcia składając: 

oryginał świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej, oryginał  

zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty, dwa aktualne zdjęcia                           

(fotografia 30 x 42 mm) oraz oryginały innych 

uwzględnianych w rekrutacji dyplomów                           

i zaświadczeń. 

 

6. 29 lipca 2022 r. ( piątek)  

do godziny 14.00 
Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych do szkoły. 

 

7. 01 sierpnia 

2022r.(poniedziałek) 

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora 

oświaty o liczbie wolnych miejsc. 

 

 

II. Rekrutacja uzupełniająca 

1. od 02 sierpnia 2022r. (wtorek) 

do 05 sierpnia 2022r. (piątek) 

 

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły 

wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

2. do 05.08.2022 r. (piątek) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły w rekrutacji 

uzupełniającej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

3. 16 sierpnia 2022r. (wtorek) 

 

 

Podanie do wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

w rekrutacji uzupełniającej. 

 

4. od 17 sierpnia 2022r. (środa) 

do 19 sierpnia 2022r. (piątek) 

 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty oraz dwóch zdjęć. 

 

5. 22 sierpnia 2022r. (poniedziałek) Podanie do publicznej wiadomości list 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych               

do szkoły na rok szkolny 2022/2023. 

 

 


