
§ 4

Terminy rekrutacji

Lp Postępowanie

Termin 

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin 

w postępowaniu

uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy

pierwszej III LO

od 16 maja 2022 r. 
do 20 czerwca 2022 r. 

do godz. 15.00 

od 1 sierpnia 2022 r. 
do 3 sierpnia 2022 r. 

do godz. 15.00

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do klas

pierwszych o profilu sportowym III LO

od 16 maja 2022 r.
do 30 maja 2022 r.

do godz. 15.00

od 1 sierpnia 2022 r.

do 3 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

3.

Przeprowadzenie prób

sprawności fizycznej:

Piłka siatkowa:

mgr M. Rączka,  
mgr P. Augustyn

Miejsce:

hala sportowa ZSO nr 3

w Sosnowcu, ul. Marszałka Józefa

Piłsudskiego 114

3 czerwca 2022 r.

godz. 16.00

4 sierpnia 2022 r.                                           

4.

Przeprowadzenie prób

sprawności fizycznej:

Piłka nożna:

mgr Ł. Nadolny 

mgr P. Szczerba

Miejsce:

sztuczne boisko Klubu Zagłębie 

Sosnowiec, ul. Kresowa 1, Sosnowiec

7 czerwca 2022 r.

.godz. 15.00

4 sierpnia 2022 r. 

5.
Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów, 

którzy uzyskali pozytywne wyniki prób 

sprawności fizycznej       

I termin
do 15 czerwca 2022 r.

II termin 

do 8 lipca 2022 r. 

do 11 sierpnia 2022 r.

6.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 
szkoły o świadectwo ukończenia szkoły 
oraz o zaświadczenie o wynikach egza-
minu ósmoklasisty

od 24 czerwca 2022 r. 

do 13 lipca 2022 r 

do godz. 15.00

------------------------



7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły ponad-
podstawowej  i dokumentów potwierdza-
jących spełnienie przez kandydata wa-
runków poświadczanych w oświadcze-
niach, w tym dokonanie przez przewod-
niczącego komisji rekrutacyjnej czynno-
ści związanych z ustaleniem tych oko-
liczności.         

do 13 lipca 2022 r. 3 sierpnia 2022 r. 

8.

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, w tym okoliczności 
zweryfikowanych przez wójta 
(burmistrza lub prezydenta) wskazanych 
w oświadczeniach 

do 19 lipca 2022 r. 11 sierpnia 2022 r. 

9.
Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

20 lipca 2022 r.

 

12 sierpnia 2022 r. 

 

10.
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, 

od 21 lipca 2022 r. 
do 28 lipca 2022 r. 

do godz. 15.00 

od 16 sierpnia 2022 r. 
do 18 sierpnia 2022 r. 
do godz. 15.00 

11.
Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:   

29 lipca 2022 r.
do godz. 14.00

19 sierpnia 2021 r.
do godz. 14.00

12.
Poinformowanie przez Dyrektora szkoły
ponadpodstawowej kuratora oświaty o 
liczbie  wolnych miejsc w szkole.

29 lipca 2022 r. 19 sierpnia 2021 r.

13.

TRYB  ODWOŁAWCZY

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia. 

do 5 sierpnia 2022 r. 25 sierpnia 2022 r.



14. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną
uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

do 3 dni od dnia wystąpienia o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

15.

Wniesienie do dyrektora szkoły 
odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania 
odmowy przyjęcia 

16.
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do 
dyrektora szkoły 


