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Załącznik nr 1  do Zarządzenia nr  23 

Dyrektora CXXII LO z dnia  4 marca 2022. 

                                                                                                                                                              

RRReeeggguuulllaaammmiiinnn   rrreeekkkrrruuutttaaacccjjjiii   dddooo   CCCXXXXXXIIIIII   LLLiiiccceeeuuummm   OOOgggóóólllnnnoookkkssszzztttaaałłłcccąąąccceeegggooo      

iiimmm...   IIIgggnnnaaaccceeegggooo   DDDooommmeeeyyykkkiii   www   WWWaaarrrssszzzaaawwwiiieee,,,   uuulll...   SSStttaaaffffffaaa   333///555      

PODSTAWA PRAWNA: 

 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań      

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. z 2020 poz.1394). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie  

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.) – rozdział 6, 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania  

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019r.  

poz. 1737) 

5. Zarządzenie Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022r, w sprawie ustalenia terminów rekrutacji  

do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół 

dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023 

 

I. REKRUTACJA DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ: 

Charakterystyka oddziałów pierwszych w roku szkolnym 2022/2023: 

 

 IIAA,,  IIBB,,  IICC   – oddziały z rozszerzeniem  z matematyki, fizyki i j. angielskiego   

 IIDD,,  IIEE,,  IIFF – oddziały z rozszerzeniem  z matematyki, geografii i j. angielskiego 

   IIGG – oddział z rozszerzeniem z matematyki, biologii i chemii  

          Oddziały przeznaczone są  dla uczniów, którzy zamierzają w przyszłości studiować kierunki ścisłe, politechniczne, 
ekonomiczne i medyczne. 

Oddziały  będą liczyć po 32 uczniów. W oddziałach IA,C,D,E,F,G obowiązkowa nauka języka angielskiego i  języka 
niemieckiego. 

W oddziale IB obowiązkowa nauka j. angielskiego i drugi język obcy - podział na dwie grupy po 16 osób pierwsza 
grupa j. niemiecki ,druga grupa j. hiszpański. 

Grupy językowe/j. angielski i j. niemiecki/ utworzone według poziomu zaawansowania.  

W oddziałach  proponujemy zajęcia pozalekcyjne  w tym fakultety maturalne, laboratorium biologiczno-chemiczne. 

II. WYMAGANE DOKUMENTY W REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ: 

1. Wniosek wydrukowany z Systemu ( adres: https://warszawa.edu.com.pl )  i potwierdzony podpisem  kandydata oraz  

rodziców/prawnych opiekunów.  

2. Kandydat składa wniosek do naszego liceum, jeśli jest to szkoła jego pierwszego wyboru, po założeniu swego konta                     

w systemie i wybraniu preferencji szkół i oddziałów.  

3. Wniosek oraz inne dokumenty (za wyjątkiem oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty)  

https://warszawa.edu.com.pl/
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można przesyłać również w formie podpisanych skanów na adres:  rekrutacja@domeyko.edu.pl 

      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym  

      wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.          

      w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty                                     

      w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) mogą być  

      procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wysyłka elektroniczna przez system  po  podpisaniu  

      podania Profilem Zaufanym) 

4.  Poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i poświadczona kopia zaświadczenia o szczegółowych  

     wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z  

     oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora  

     szkoły lub upoważnionej przez niego osoby. 

5.  Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach  

     egzaminu ósmoklasisty w momencie ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia. 

6.  2 podpisane imieniem i nazwiskiem fotografie. 

7.  Zaświadczenia z konkursów przedmiotowych i olimpiad oraz zaświadczenia potwierdzające uzyskanie wysokiego miejsca  

     nagradzanego lub honorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych (o ile nie są one  

     wpisane na świadectwie) określone w § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r.i opinia  

     poradni lub zaświadczenia umożliwiające skorzystanie z dodatkowych uprawnień.  

8.  Pisemne oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły  

      w przypadku odebrania dokumentów), odpis aktu urodzenia (do wglądu). 

 

III. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

1. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego.  

2. Kandydaci do oddziałów pierwszych składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wnioski wydrukowane z Systemu 
wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są one 
wymagane).  

3. Szkoła przyjmuje wyłącznie podania podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).  

4. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania:  

o kandydat składając wniosek określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,  

o każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do 
żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów 
zapewniających mu przyjęcie,  

o jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on 
przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji, 

o kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia 
do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów, 

o kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje się kopiami świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora szkoły 
podstawowej, do którego uczęszczał. Kandydat składa po 1 kopii tych dokumentów. 

5. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia nauki w 
danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

6. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Kuratora Oświaty – określonym w rozdziale V 
Regulaminu. 

7. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego wybór i dostarczenie oryginałów 
dokumentów w terminie określonym w kalendarzu rekrutacji w rozdziale V.  

mailto:rekrutacja@domeyko.edu.pl
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8. W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziałów pierwszych dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną             
(w skrócie SKR), wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.  

9. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:  

a. podaje informację o warunkach rekrutacji,  

b. przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami i warunkami określonymi w regulaminie,  

c. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia,  

d. ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły,  

e. podaje informację o wolnych miejscach w szkole,  

f. przeprowadza rekrutację uzupełniającą, 

g. rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i nierozstrzygniętych w szczegółowych 

przepisach, 

h. sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego.  

10. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami regulującymi działalność 
szkoły (Statut), a z chwilą przyjęcia do szkoły do ich przestrzegania.  

 

IV. KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKÓŁ NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

1. O przyjęcie do oddziału pierwszego może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.  

2. O przyjęciu kandydata do oddziału pierwszego decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do szkoły                        
w wyniku postępowania rekrutacyjnego.  

3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu 
wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt 8,                       
są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkoły ponadpodstawowej.                                                                                  
Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, 
mają w następującej kolejności:  

1) kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej 
publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na 
stan zdrowia kandydata,  

 następnie brane są pod uwagę następujące kryteria mające jednakową wartość: 

2)  wielodzietność rodziny kandydata; 

3)  niepełnosprawność kandydata; 

4)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

5)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

6)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

7)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

8)  objęcie kandydata pieczą zastępczą;      

4. O przyjęciu do oddziałów pierwszych ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor szkoły.  

5. Oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odbioru 
dokumentów) powinny być złożone na piśmie. 

6. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w p. II.1-3 spowoduje 
niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego, a odnośnie p. II.5 - nieuwzględnienie tych 
osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjno - kwalifikacyjnym.  

7. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów (max. 
200 pkt).    

8. Punkty przyznawane są za:  

a) egzamin ósmoklasisty (max. 100 pkt)  
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b) oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów 

wybranych dla danego oddziału oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej (max. 100 pkt.) 

9. Za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej uczeń może otrzymać 100 pkt.  Szczegółowe 
wyniki egzaminu są wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:     

 - języka polskiego, 

 - matematyki, 

 - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

 

 Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35 

 Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3. 

 należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty, przyjmując współczynnik 0,3 (np. uczeń uzyskał z j.obcego wynik 
30% co daje w rekrutacji 9 punktów, gdyż 30 x 0,3 = 9)     

10. Przez określenie "przedmioty punktowane" rozumie się: 

oddział Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które są 
punktowane zgodnie z zasadą określoną w p. 11 

 I A,B,C    język polski, matematyka, fizyka, j. angielski ( w przypadku braku  

  oceny z j. angielskiego to ocena z  innego języka obcego nauczanego                    

w szkole obowiązkowo ) 

 I D,E,F     język polski, matematyka, geografia, j. angielski ( w przypadku braku  

oceny z j. angielskiego to ocena z innego języka obcego nauczanego                          

w szkole obowiązkowo ) 

 I G   język polski, matematyka, biologia, chemia    

11. Za uzyskaną ocenę z każdego przedmiotu wymienionego w pkt.10, uczeń otrzymuje punkty według następującej tabeli: 

ocena liczba punktów 

celujący 18 

bardzo dobry 17 

dobry 14 

dostateczny 8 

dopuszczający 2 

 

12. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 

13. Za  osiągnięcia  ucznia  wymienione  na  świadectwie  ukończenia szkoły podstawowej: 

1) za  uzyskanie  w  zawodach wiedzy  będących  konkursem  o  zasięgu  ponadwojewódzkim organizowanym przez  

kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –przyznaje się 10 punktów,  

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje  się 7 punktów,  

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 5 punktów;  

2)    za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub  ogólnopolskim  albo   

turniejem  o  zasięgu  ogólnopolskim,  przeprowadzanymi zgodnie  z  przepisami  wydanymi  na  podstawie  art.  32a   

ust.  4  i  art.  22  ust.  2  pkt  8 ustawy:                                                                                                                                                                                                                  

a)  tytułu  finalisty  konkursu  z  przedmiotu  lub  przedmiotów  artystycznych  objętych ramowym planem nauczania  

szkoły artystycznej –przyznaje się 10 punktów,  
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b)  tytułu  laureata  turnieju  z  przedmiotu  lub  przedmiotów  artystycznych  nieobjętych ramowym planem nauczania  

szkoły artystycznej –przyznaje się 4 punkty,  

c)  tytułu  finalisty  turnieju  z  przedmiotu  lub  przedmiotów  artystycznych  nieobjętych ramowym planem nauczania  

szkoły artystycznej  –przyznaje się 3 punkty;  

3) za uzyskanie  w  zawodach  wiedzy  będących  konkursem  o  zasięgu  wojewódzkim organizowanym przez  

kuratora oświaty: 

a)  dwóch  lub  więcej  tytułów  finalisty  konkursu  przedmiotowego –przyznaje  się  10 punktów,  

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 7 punktów,  

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 5 punktów,  

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –przyznaje się 7 punktów,  

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub  interdyscyplinarnego –przyznaje się 5 punktów,  

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub  interdyscyplinarnego –przyznaje się 3 punkty;  

4)   za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim  lub   

wojewódzkim,  przeprowadzanymi  zgodnie  z  przepisami wydanymi na podstawie art. 22a ust. 6 ustawy o systemie  

oświaty :  

a)  dwóch  lub  więcej  tytułów  finalisty  konkursu  z  przedmiotu  lub  przedmiotów artystycznych objętych ramowym  

planem nauczania szkoły artystycznej –przyznaje się 10 punktów,  

b)  dwóch  lub  więcej  tytułów  laureata  turnieju  z  przedmiotu  lub  przedmiotów artystycznych nieobjętych  

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –przyznaje się 7 punktów,  

c)  dwóch  lub  więcej  tytułów  finalisty  turnieju  z  przedmiotu  lub  przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym  

planem nauczania szkoły artystycznej –przyznaje się 5 punktów,  

d)  tytułu  finalisty  konkursu  z  przedmiotu  lub  przedmiotów  artystycznych  objętych ramowym planem nauczania  

szkoły artystycznej –przyznaje się 7 punktów,  

e)  tytułu  laureata  turnieju  z  przedmiotu  lub  przedmiotów  artystycznych  nieobjętych ramowym planem nauczania  

szkoły artystycznej –przyznaje się 3 punkty,  

f)  tytułu  finalisty  turnieju  z  przedmiotu  lub  przedmiotów  artystycznych  nieobjętych ramowym planem nauczania  

szkoły artystycznej –przyznaje się 2 punkty;  

5) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1)–4),  artystycznych  lub   

sportowych,  organizowanych  przez  kuratora  oświaty  lub  inne podmioty działające na terenie szkoły, na  

szczeblu: 

a) międzynarodowym –przyznaje się 4 punkty,  

b) krajowym –przyznaje się 3 punkty,  

c) wojewódzkim –przyznaje się 2 punkty,  

d) powiatowym –przyznaje się 1 punkt.  

6) w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy,  

artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt.13, na tym samym szczeblu oraz z tego samego  

zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za  

najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna  liczba  punktów  możliwych  do   

uzyskania za  wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.  

7) w  przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz  

środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h  

ust. 6 pkt 5 lit. b, art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty. 

14. Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej.  O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej. 
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15. Absolwentowi szkoły podstawowej, który został zwolniony ze wszystkich części egzaminu ósmoklasisty w celu wyrównania 

szans edukacyjnych w procesie rekrutacji stosuje się § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 

2019r.   

16. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku 

postępowania rekrutacyjnego z zastrzeżeniem, że kandydaci spełniający warunki określone w rozdziale IV.pkt 3 i 4             

w przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów umieszczani są w pierwszej kolejności. 

16. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym 

szkołę. 

17. Procedura odwoławcza:  

 W terminie 5 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic 
/ prawny opiekun kandydata może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

 Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie. 
 Rodzic kandydata, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora liceum odwołanie 

od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna. 
 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 3 dni od dnia otrzymania 

odwołania. 
 

  V.  SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ na rok szkolny 2022/2023 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022r, w sprawie ustalenia terminów  

rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół 

dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023 rekrutację przeprowadza się według następującego harmonogramu: 

1. Od 16 maja do 20 czerwca do godz. 15.00 kandydaci, składają wnioski  o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; (można wysyłać 
elektronicznie  przez system  po  podpisaniu podania Profilem Zaufanym) 

2. od 24 czerwca do 13 lipca do godz. 15.00 kandydaci składają do szkoły pierwszego wyboru potwierdzone za zgodność 
z oryginałem kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach 
egzaminu ósmoklasisty. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, 
pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora szkoły lub 
upoważnionej przez niego osoby; w tym czasie można dokonać zmian we wniosku; 

3. 20 lipca szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów pierwszych i  
listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów pierwszych zawierające imiona i nazwiska kandydatów 
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także 
najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia; 

4. od 21 lipca do 27 lipca  do godz. 15.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 
potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty wraz z innymi dokumentami w celu zapisu do szkoły;  

5. 28 lipca do godz. 14.00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych do szkoły i kandydatów 
nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ( lub 
informację o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która 
uprawnia do przyjęcia. 

 VI.  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ na rok szkolny 2022/2023           

W przypadku dysponowania wolnymi miejscami szkoła przeprowadza rekrutację uzupełniającą w terminie od 1 sierpnia                  
do 19 sierpnia zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022r, w sprawie ustalenia 
terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych                  
i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023. 


