Załącznik nr 2

Terminy w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023
do oddziałów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
dla młodzieży, z wyjątkiem szkół policealnych:
Termin w
postępowaniu
uzupełniającym

od 25 lipca 2022r.
(poniedziałek)
do 1 sierpnia 2022 r.
(poniedziałek)

Rodzaj czynności

Złożenie przez kandydata wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez
co najmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, klasy wstępnej, oddziału
przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej oraz do szkół i oddziałów prowadzących
szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. (Dotyczy klas mistrzostwa sportowego).
od 25 lipca 2022r. do 26 lipca 2022 r. (dla klasy interdyscyplinarnej i klasy e-sport)

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

27-28 lipca 2022 r.
(środa, czwartek)

Dyscyplina sportu

Termin testu

Miejsce testu

pływanie/ piłka wodna

27 lipca 2022 środa
g. 11.00-11.45 basen SDS
godz. 12.00-12.45
sala sportowa

Pływalnia Floating Arena, sala sportowa
i pływalnia

piłka nożna dziewcząt

28 lipca 2022 czwartek
godz. 10.00

boisko ze sztuczną nawierzchnią,
ul. Witkiewicza 72

piłka nożna chłopców

27 lipca 2022 środa
godz. 12.00

obiekt MOSiR-u, boisko ze sztuczną
nawierzchnią,
ul. Witkiewicza 72

boks

28 lipca 2022 czwartek
godz. 17.00

sala sportowa SDS,

ul. Wąska 16

ul. Wąska 16

do 29 lipca 2022 r.
(piątek)

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych
kandydatów wynikach prób sprawności fizycznej. (Listy będą umieszczone w siedzibie szkoły,
w miejscu widocznym dla zainteresowanych).

do 1 sierpnia 2022 r.
(poniedziałek)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych
w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności
związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 8 sierpnia 2022 r.
(poniedziałek)

9 sierpnia 2022 r.
(wtorek) godz. 12.00

od 9 do 11 sierpnia
2022 r.

12 sierpnia 2022 r.
(piątek) godz. 12.00

do 16 sierpnia 2022 r.
(wtorek)

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 ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta)
okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Zachodniopomorskiego Kuratora
Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 17 sierpnia 2022 r.
(środa)

Opublikowanie przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc
w szkołach ponadpodstawowych. Informacje będę dostępne na stronie internetowej Kuratorium
Oświaty w Szczecinie.

do 16 sierpnia 2022 r.
(wtorek)

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia
wystąpienia o
sporządzenie
uzasadnienia odmowy
przyjęcia

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia
wystąpienia o
sporządzenie
uzasadnienia odmowy
przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia
wystąpienia o
sporządzenie
uzasadnienia odmowy
przyjęcia

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

