
Harmonogram rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach 

na rok szkolny 2022/23 

Rekrutacja podstawowa 

od 25 lipca 2022 godz. 12:00 do 28 lipca 2022 r. do 

godz. 12:00. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół 

ponadpodstawowych 

do 4 sierpnia 2022 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych 

1. 5 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00. 

 

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

od 5 sierpnia 2022 r. godz. 12:00 do 10 sierpnia 

2022 r. godz. 12:00. 

Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły i oryginału zaświadczenia  o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia 

lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej 

nauki zawodu 

Terminy Etap rekrutacji 

od 20 kwietnia 2022 r. do 17 maja 2022 r. do godz. 

12:00 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół 

ponadpodstawowych 

do 31 maja 2022 r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych 

od 4 lipca 2022 r. do 11 lipca 2022 r., do godz. 

15:00. 

Możliwość dokonania zmian na liście preferencji 

oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

od 8 lipca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. godz. 15:00. 

 

Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej oraz kopii zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty 

do 15 lipca 2022 r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji 

ze świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o 

wynikach egzaminu ósmoklasisty 

19 lipca 2022 r. do godz. 12:00 
Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

od 20 kwietnia 2022 r. do 20 lipca 2022 r. 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 

zawodowe skierowania na badanie lekarskie 

kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych 

od 19 lipca 2022 r. godz. 12:00 do 22 lipca 2022 r. 

godz. 12:00 

Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły i oryginału zaświadczenia  o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia 

lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej 

nauki zawodu 

25 lipca 2022 r. do godz. 12:00 

Publikacja listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

do 26 lipca 2022 r 

Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o 

liczbie wolnych miejsc w szkołach 

ponadpodstawowych w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 

Rekrutacja uzupełniająca 

 



2. 11 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00. 

 

Publikacja listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

12 sierpnia 2022 r. Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o 

liczbie wolnych miejsc w szkołach 

ponadpodstawowych w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 


