
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

Trafny wybór szkoły ponadpodstawowej to droga do realizacji celów w dorosłym życiu. 

Dokonanie oceny samego siebie, własnych predyspozycji bywa trudne, szczególnie w sytuacji 

związanej z wyborem dalszego kształcenia i zawodu. Warto porozmawiać z rodzicami, 

wychowawcą lub z doradcą zawodowym. 

Pytania, na które należy sobie odpowiedzieć przed podjęciem decyzji edukacyjno-

zawodowej. 
Co mnie pasjonuje i robię z przyjemnością? 

Jakie są moje mocne strony? 

Czy lubię się uczyć, czy nauka przychodzi mi z łatwością? 

Czy chcę, lub z jakiegoś powodu powinienem, jak najszybciej podjąć pracę zarobkową? 

Co mnie ogranicza - sytuacja zdrowotna i domowa, np. czy mogę uczyć się mieszkając poza 

domem? 

Co mogę robić? 

 

Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych uzależnione jest od 

województwa, w którym znajduje się szkoła. Terminy postępowania rekrutacyjnego 

znajdują się w zarządzeniach Kuratora Oświaty danego województwa. 

 

Ogólne zasady postępowania rekrutacyjnego do szkoły ponadpodstawowej: 

 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 

(online lub w sekretariacie szkoły). 

 Sprawdziany kompetencji i predyspozycji kierunkowych (dotyczy szkół sportowych, 

językowych, artystycznych, wojskowych) 

 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: zaświadczenie o 

wynikach egzaminu ósmoklasisty, świadectwo ukończenia szkoły. 

 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały 

one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W 

przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia 

lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego 

o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. 

 

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych, zasady rekrutacji znajdują się na stronie 

internetowej Kuratorium Oświaty danego województwa: 

dla województwa warmińsko-mazurskiego  

https://www.ko.olsztyn.pl/category/rekrutacja/  

dla województwa mazowieckiego 

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol 

 

Szczegóły dotyczące regulaminów rekrutacji oraz zasad składania dokumentów do szkół 

ponadpodstawowych znajdują się na stronach internetowych poszczególnych szkół w 

zakładce Rekrutacja. Można także zwrócić się o pomoc do wychowawcy klasy lub doradcy 

zawodowego. 

https://www.ko.olsztyn.pl/category/rekrutacja/
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol

