TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A
TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW − DO KLAS I PUBLICZNYCH: CZTEROLETNICH
LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, PIĘCIOLETNICH TECHNIKÓW, TRZYLETNICH BRANŻOWYCH
SZKÓŁ I STOPNIA

(wersja skrócona terminów postępowania rekrutacyjnego ….)1

Postępowanie rekrutacyjne (tzw. pierwszy nabór do szkół ponadpodstawowych)
Lp.

8.

Rodzaj
czynności*
Złożenie wniosku (do max 3 szkół), w tym zmiana wniosku o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego
opiekuna)
(do branżowej szkoły 1-go stopnia w SZ nr 3 („teperesy”) należy złożyć także
wniosek podpisany przez przyszłego opiekuna praktyk-mistrza, którego uczeń
wraz z rodzicem poszukuje sam. Wniosek ten oraz wykaz zakładów pracy
znajdują się w Cechu Rzemiosł w Mławie).

9.

10.

18.
19.

20.

od 16 maja 2022 r.
do 20 czerwca
2022 r. – do godz. 15.00
(do klasy dwujęzycznej do 30
maja)

od 24 czerwca 2022 r.
do 13 lipca2022 r.
– do godz. 15.00
od 24 czerwca 2022 r.
do 13 lipca 2022 r.

– do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
20 lipca 2022 r.
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych do szkoły.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe od 16 maja 2022 r. do 25 lipca
(szkoła branżowa 1-go stopnia, technikum) skierowania na
2022 r.
badanie lekarskie.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w
od 21 lipca 2022 r. do 27 lipca
przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
2022 r.
(branżowa szkoła 1-go stopnia, technikum) − także
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
28 lipca 2022 r. – do godz.
14.00
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie
do 2 sierpnia 2022 r.
uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy do 3 dni od dnia wystąpienia o
przyjęcia.
sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia

Tryb
odwoławcz
y

21.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o
zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu
ósmoklasisty
Możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do
szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół,
do których kandyduje

Terminy w postępowaniu
rekrutacyjnym

Wersja ta została opracowana przez Doradcę Zawodowego w SP nr 3 w Mławie na podstawie Załącznika Nr 1 do
zarządzenia Nr 12 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 10 marca 2022 r. zmieniającego zarządzenie Nr 3 z dnia 28
stycznia 2022 r.
1

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia
komisji
rekrutacyjnej.
Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od
rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania
uzasadniania odmowy
przyjęcia
do 3 dni od dnia złożenia
odwołania do dyrektora szkoły

Postępowanie uzupełniające (tzw. drugi nabór do szkół
ponadpodstawowych)
Lp
.

8.

18.

19.

20.

Tryb odwoławczy

21.

Rodzaj
czynności*

Terminy w
postępowaniu
uzupełniającym

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej wraz z dokumentami w tym z kopiami
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o
szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
do szkoły.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
skierowania na badanie lekarskie.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w
przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
(branżowa szkoła 1-go stopnia, technikum) − także
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu.

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

od 1 sierpnia 2022 r. do 12
sierpnia 2022 r.

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

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
19 sierpnia 2022 r.
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie
do 23 sierpnia 2022 r.
uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy do 3 dni od dnia wystąpienia o
przyjęcia.
sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia
do 3 dni od dnia otrzymania
uzasadniania odmowy
komisji
przyjęcia
rekrutacyjnej.
Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od
do 3 dni od dnia złożenia
odwołania do dyrektora szkoły
rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej.

Opracowała
Edyta Załoga – doradca zawodowy

