
HARMONOGRAM REKRUTACJI DO 
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU  

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 
(na podstawie Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r.) 

Data rozpoczęcia 
etapu 

Data zakończenia 
etapu 

Rodzaj czynności 

16 maja 2022 r. 
30 maja 2022 r.  
do godz. 15.00 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego 
rodzica/prawnego opiekuna)  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej do oddziału prowadzącego szkolenie sportowe 
(Oddział D). 

16 maja 2022 r. 
20 czerwca 2022 r.  

do godz. 15.00 

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 prowadzących szkolenie 
sportowe (z wyłączeniem kandydatów do Oddziału D). 

24 czerwca 2022 r. 
13 lipca 2022 r. 
do godz. 15.00 

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. 

1 czerwca 2022 r. godz. 12.20 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (dla kandydatów do oddziału prowadzącego szkolenie sportowe – Oddział D). 

3 czerwca 2022 r. do godz. 14.00 
Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności 
fizycznej (dla kandydatów do oddziału prowadzącego szkolenie sportowe – Oddział D). 

22 czerwca 2022 r. godz. 12.20 
II termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli 
przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie (dla kandydatów do oddziału prowadzącego szkolenie sportowe – 
Oddział D). 

24 czerwca 2022 r. do godz. 14.00 
Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności 
fizycznej w II terminie (dla kandydatów do oddziału prowadzącego szkolenie sportowe – Oddział D). 

20 lipca 2022 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych. 

21 lipca 2022 r. 27 lipca 2022 r.  
do godz. 15.00 

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. 

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/16251,dok.html


28 lipca 2022 r. do godz.  14.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

28 lipca 2022 r. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 

do 29 lipca 2022 r. 
Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach 

ponadpodstawowych.  

do 2 sierpnia 2022 r. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.  

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia 

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania 
odmowy przyjęcia 

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do 
dyrektora szkoły 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 
 

Data rozpoczęcia 

etapu 

Data zakończenia 

etapu 
Rodzaj czynności 

1 sierpnia 2022 r. 
3 sierpnia 2022 r.  

do godz. 15.00 
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)  
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej do oddziału prowadzącego szkolenie sportowe (Oddział D). 

1 sierpnia 2022 r. 
3 sierpnia 2022 r.  

do godz. 15.00 

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 prowadzących szkolenie sportowe 
(z wyłączeniem kandydatów do Oddziału D). 

4 sierpnia 2022 r. godz. 12.20 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (dla kandydatów do oddziału prowadzącego szkolenie sportowe – Oddział D). 

5 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00 
Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności 
fizycznej (dla kandydatów do oddziału prowadzącego szkolenie sportowe – Oddział D). 

 12 sierpnia 2022 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych. 

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

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. 

19 sierpnia 2022 r. do godz.  14.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

19 sierpnia 2022 r. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 

do 22 sierpnia 2022 r. Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.  

do 23 sierpnia 2022 r. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.  

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia 

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania 
odmowy przyjęcia 

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do 
dyrektora szkoły 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

 


