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od 16 maja do 30 maja 
do godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału
międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału
przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od

kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz o
szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

(podpisanych przez co najmniej jednego rodzica lub opiekuna
prawnego) wraz z dokumentacją.



od 16 maja do 20 czerwca 
do godz. 15.00

 Składanie  przez uczniów wniosków do szkół 

ponadpodstawowych ( podpisanych przez co najmniej 
jednego rodzica lub opiekuna prawnego) z wyłączeniem 

szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów 

międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów 
przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od 

kandydatów szczególnych predyspozycji oraz szkół i 
oddziałów prowadzących szkolenie sportowe. 



24,25,26 maja
egzaminy ósmoklasisty

 24 maja egzamin z języka polskiego godz. 9.00

 25 maja egzamin z matematyki godz. 9.00

 26 maja egzamin z języka obcego nowożytnego, 
języka angielskiego godz. 9.00



13,14,15 czerwca 

 Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, 

którzy z powodów zdrowotnych lub losowych  nie będą mogli 

przystąpić do niego w maju. 

 Ogłoszenie wyników egzaminów dla uczniów zdających w I i

II terminie odbędzie się 1 lipca

 Zaś 8 lipca nastąpi rozdanie zaświadczeń ze szczegółowymi 

wynikami egzaminu ósmoklasisty



między 31maja a 13 czerwca

 Odbywają się sprawdziany sprawności fizycznej, testy 

umiejętności i kompetencji językowych lub uzdolnień 

kierunkowych.

 Wyniki zostaną podane do 15 czerwca.

 Kandydaci, którzy nie mogli przystąpić do testów w pierwszym 

terminie, mogą to zrobić do 7 lipca w dniu wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły, zaś wyniki zostaną podane 8 lipca.



od 24 czerwca do 13 lipca 

do godz.15.00

 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o:

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

- zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

 W tym terminie również jest możliwość złożenia nowego 

wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie 

z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.



24 czerwca 2022r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Uczniowie otrzymują dokumentację:

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał oraz 

kopie poświadczone za zgodność z oryginałem)

- zaświadczenie o egzaminie ósmoklasisty (oryginał oraz kopie 

poświadczone za zgodność z oryginałem)



SPRAWDZIANY UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH, 
prób sprawności fizycznej, kompetencji językowych w tym również do klas wstępnych

- do 13 maja podanie do publicznej wiadomości terminów przeprowadzania 

sprawdzianu lub prób sprawności 

- od 31 maja do 13 czerwca przeprowadzanie sprawdzianów uzdolnień 

kierunkowych, prób sprawności fizycznej, kompetencji językowych (do15 czerwca 

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów, którzy otrzymali pozytywny 

wynik

- zaś 7 lipca odbędzie się tura egzaminów dla osób, które nie mogły zdawać 

egzaminów w I terminie ( 8 lipca ogłoszenie wyników)



20 lipca 

Ogłoszenie do publicznej wiadomości przed komisję 

rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych. 



między 21 a 27 lipca

 W tym terminie do godz. 15.00 należy potwierdzić wolę przyjęcia do 

szkoły – kandydat dostarcza do szkoły, do której się zakwalifikował, 

oryginał ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty.

 W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe i wymagającej 

zaświadczenia lekarskiego lub /i zaświadczenia psychologa należy 

złożyć także te dokumenty ( jeśli jest to niemożliwe w tym terminie 

należy złożyć oświadczenie i donieść zaświadczenie w późniejszym 

terminie).



28 lipca do godz. 14.00 

 Podanie przez komisję rekrutacyjną do wiadomości 

publicznej list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 29 lipca opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach 
ponadpodstawowych


