
Terminy rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym terminy składania 

dokumentów na rok szkolny 2022/2023: 

 

1) Semestr jesienny od września 2022 r.: 

 

Rodzaj czynności 

Termin 

postępowania 

rekrutacyjnego 

Termin 

postępowania 

uzupełniającego 

Składanie wniosków o przyjęcie wraz  

z dokumentami potwierdzającymi 

spełniania przez kandydata warunków  

i kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym 

do 01.08.2022 r. 

do godz. 15:00 

od 22.08.2022 r. 

do 26.08.2022 r. 

do godz. 15:00 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjne 

kursy zawodowe i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków poświadczanych  

w oświadczeniach, o których mowa 

odpowiednio w art. 150 ust. 7 ustawy  ⃰  

w tym dokonanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności związanych  

z ustaleniem tych okoliczności 

do 15.08.2022 r. do 09.09.2022 r. 

Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

16.08.2022 r.  

o godz. 10.00 

12.09.2022 r.  

o godz. 10.00 

Wydanie przez szkołę skierowania na 

badanie lekarskie, o którym mowa 

odpowiednio w art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy  ⃰  

 

do 17.08.2022 r. 

 

do 13.09.2022 r. 

Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica 

kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia 

poprzez złożenie oświadczenia woli 

przyjęcia a także zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu, o którym mowa 

odpowiednio w 134 ust. 1 pkt 2 ustawy  ⃰ 

od 17.08.2022 r. 

do 18.08.2022 r. 

do godz. 15:00 

od 13.09.2022 r. 

do 14.09.2022 r. 

do godz. 15:00 

Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 

19.08.2022 r.  

o godz. 10.00 

15.09.2022 r.  

o godz. 10.00 

 

 

 

 

 

 

 



2) Semestr wiosenny od lutego 2023 r.: 

 

Rodzaj czynności 

Termin 

postępowania 

rekrutacyjnego 

Termin 

postępowania 

uzupełniającego 

Składanie wniosków o przyjęcie wraz  

z dokumentami potwierdzającymi spełniania 

przez kandydata warunków i kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

od 01.12.2022 r.  

do 16.12.2022 r.  

do godz. 15.00 

od 10.01.2023 r. 

do 13.01.2023 r.  

do godz. 15.00 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjne 

kursy zawodowe i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków poświadczanych  

w oświadczeniach, o których mowa 

odpowiednio w art. 150 ust. 7 ustawy ⃰  

w tym dokonanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności związanych  

z ustaleniem tych okoliczności 

do 30.12.2022 r. do 27.01.2023 r. 

Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

03.01.2023 r.  

o godz. 10.00 

30.01.2023 r. 

o godz. 10.00 

Wydanie przez szkołę skierowania na 

badanie lekarskie, o którym mowa 

odpowiednio w art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy  ⃰ 

do 05.01.2023 r. do 31.01.2023 r. 

Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica 

kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia 

poprzez złożenie oświadczenia woli 

przyjęcia a także zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu, o którym mowa 

odpowiednio w 134 ust. 1 pkt 2 ustawy ⃰      

od 03.01.2023 r. 

do 06.01.2023 r.  

do godz. 15.00 

od 30.01.2023 r. 

do 01.02.2023 r. 

do godz. 15.00 

Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 

9.01.2023 r. 

o godz. 10.00 

02.02.2023 r. 

o godz. 10.00 

⃰ ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). 

 


