
HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM, LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO,  I BRANŻOWEJ SZKOŁY PIERWSZEGO 

STOPNIA W TERMINIE GŁÓWNYM I UZUPEŁNIAJĄCYM  

 

 Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00. 

Lp. Rodzaj czynności 
REKRUTACJA 

GŁÓWNA UZUPEŁNIAJĄCA 

1. Złożenie: 
 Wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,  

w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej 
jednego rodzica/prawnego opiekuna), 

 zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty 
konkursów niewpisanych na świadectwie,  
a podlegających punktacji zgodnie z kryteriami 
regulaminu rekrutacji, 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność,  
orzeczenie  
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnospra-
wności. 

 opinia w sprawie ograniczonych możliwości wyboru 
kierunków kształcenia ze względu na stan zdrowia 
kandydata, wydana przez publiczną poradnię 
psychologiczno – pedagogiczną, 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie  
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnospra-
wności. 

 dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych 
kryteriów rekrutacyjnych opisanych w pkt V.1.4  
ppkt. 4). 

od 15 maja 2023 r.  
do 20 czerwca 2023 r. 

do godz. 15.00 

od 1 sierpnia 2023 r. 
do 3 sierpnia 2023 r. 

do godz. 15.00 

2. Wydanie skierowania na badanie lekarskie – dot. 
wyłącznie kandydatów do technikum. 

od 15 maja 2023 r. 
do 24 lipca 2023 r. 

od 1 sierpnia 2023 r. 
do 11 sierpnia 2023 r. 

3. Uzupełnienie wniosku o: 
 kopię lub oryginał  świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej, 
 kopię lub oryginał  zaświadczenia o wyniku egzaminu 

ósmoklasisty, 
 zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę, 

deklarującego wolę  zatrudnienia kandydata na 
podstawie umowy o pracę w celu przygotowania 
zawodowego – dot. wyłącznie kandydatów do 
branżowej szkoły I stopnia, 

 złożenie nowego wniosku w przypadku zmiany 
preferencji wyboru szkoły przez kandydata. 

od 23 czerwca 2023 r. 
do 12 lipca 2023 r. 

do godz. 15.00 

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

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  
o przyjęcie do szkoły 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. 

od 12 lipca 2023 r. 
do 18 lipca 2023 r. 

od 3 sierpnia 2023 r. 
do 10 sierpnia 2023 r. 



 

 

Lp. Rodzaj czynności 
REKRUTACJA 

GŁÓWNA UZUPEŁNIAJĄCA 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  
i kandydatów niezakwalifikowanych. /Listy będą 
dostępne na indywidualnych kontach kandydatów w systemie 
elektronicznej rekrutacji jak również na stronie internetowej 
szkoły i w gablotach szkolnych./ 

19 lipca 2023 r. 
do godz. 15.00 

11 sierpnia 2023 r. 
do godz. 15.00 

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 
poprzez złożenie (o ile nie zrobił tego wcześniej):  
 oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej,  
 oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

egzaminu ósmoklasisty, 
 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE zawierające orzeczenie o 

braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki 
zawodu wystawione przez szkolnego lekarza 
medycyny pracy – dotyczy wyłącznie kandydatów do 
technikum (skierowanie na badanie wystawia 
szkoła)*.   

 2 fotografie podpisane na odwrocie imieniem  
i nazwiskiem i datą urodzenia. 

od 20 lipca 2023 r. 
do 26 lipca 2023 r. 

do godz. 15.00 

od 14 sierpnia 2023 r.  
do 17 sierpnia 2023 r. 

do godz. 15.00   

7.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych. /Listy będą dostępne na indywidualnych 

kontach kandydatów w systemie elektronicznej rekrutacji jak 
również na stronie internetowej szkoły i w gablotach 
szkolnych./ 
Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty  
o liczbie wolnych miejsc w szkole. 

27 lipca 2023 r. 
do godz. 14.00 

18 sierpnia 2023 r. 
do godz. 14.00 

8. Opublikowanie przez Kuratora Oświaty w Gdańsku na 
stronie www.kuratorium.gda.pl informacji o liczbie 
wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych 

do 28 lipca 2023 r. do 21 sierpnia 2023 r. 

 

* Nieprzedłożenie  do 24 września 2023 r. zaświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją  

z kontunuowania nauki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuratorium.gda.pl/

