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TERMINY  
POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  
oraz postępowania uzupełniającego 

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO 
      Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie 

ul. Ku Słońcu 124  

  na  rok szkolny 2022/23 

 
Wzór podania do pobrania: 

- na stronie internetowej szkoły: www.szkolysalezjanskie.pl 
-  w sekretariacie szkoły 
- na stronach elektronicznej rekrutacji  www.nabor.pcss.pl/szczecin 
 

 

 Terminy zgodne z  Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2022 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022r.    
  

Lp. Rodzaj czynności  
Termin  

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin  
w postępowaniu 
uzupełniającym 

1 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami 
(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o 
przyjęcie do  oddziału dwujęzycznego w szkole ponadpodstawowej  

od 9.05.2022 r. do 
31.05.2022 r. do godz. 15.00 

od 25.07.2022 r. do 
1.08.2022 r. 

2 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej 
jednego rodzica/prawnego opiekuna)  oddziałów dwujęzycznych  

od 9.05.2022 r. do 
20.06.2022 r. do godz. 15.00 

 

 

od 25.07.2022 r. do 
26.07.2022 r. 

http://www.szkolysalezjanskie.pl/
http://www.nabor.pcss.pl/szczecin


 

2 
 

3 Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych 
 
 

6.06.2022r., godz. 16.30 
II termin   
13.06.2022r.1) 

 27.07.2022 r. godz. 10 
 

4 Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez 
poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu kompetencji 
językowych 

 I termin 7.06.2022 r. 
II termin 1) 

do 08.07.2022 r. 

do 29.07.2022 r. 

 

5 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  
o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty oraz  przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły 
ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół 

od 24.06.2022 r. do 
12.07.2022 r.  
do godz. 1500 

 

6 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach. 

do 12.07.2022 r. do 01.08.2022 r. 

7 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym. 

do 18.07.2022 r. do 8.08.2022 r. 

8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

19.07.2022 r.  godz. 12.00 
 

9.08.2022 r.  godz. 12.00 
 

9 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego 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. 

od 19.07.2022 r. do 
22.07.2022 r. do godz. 15.00 

 od 9.08. 2022r. do 
11.08.2022 r.  

10 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

25.07.2022 r.  godz. 12.00 12.08.2022 r.  godz. 12.00 

11 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia 

do 28.07.2022 r.  do 16.08.2022 r. 

12 Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia ** do 3 dni od dnia wystąpienia o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
 

13 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej ** 

do 3 dni od dnia wystąpienia o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
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14 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
** 

do 3 dni od dnia wystąpienia o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
 

1) dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym te rminie.  

** Przepisy §11bab ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID—19 wskazują w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych termin, o którym 

mowa odpowiednio w: 

• art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wynosi 5 dni; 

• art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wynosi 3 dni. 


