Rekrutacja do szkół średnich na rok 2022/2023 –
najważniejsze informacje
W roku 2022 rekrutacja odbywa się według harmonogramów ustalanych odrębnie dla poszczególnych województw i trwa
w sumie od 20 kwietnia do 2 sierpnia, a na etapie naboru uzupełniającego – do 26 sierpnia. Oto najważniejsze daty, etapy
i informacje na temat rekrutacji do szkół średnich w 2022 roku.

Harmonogram rekrutacji dla wszystkich województw
1a.

Składanie wniosków do szkół średnich
przez uczniów kandydujących
do oddziałów i szkół, do których
zdaje się dodatkowe egzaminy (próby
sprawności fizycznej, sprawdziany
uzdolnień kierunkowych, predyspozycji
i kompetencji językowych)

•

1–14 czerwca: województwa: lubelskie,
lubuskie, łódzkie, podkarpackie, wielkopolskie,
zachodniopomorskie;

•

1–15 czerwca: województwo świętokrzyskie;

•

II termin do 17 czerwca: województwa: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie;

•

20 kwietnia–17 maja: województwo łódzkie;

•

II termin do 28 czerwca: województwo małopolskie;

•

9–31 maja: województwo zachodniopomorskie;

•

II termin do 5 lipca: województwo opolskie;

•

16–30 maja: województwa: małopolskie, mazowieckie,
opolskie, śląskie;

•

•

16–31 maja: województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, podkarpackie,
podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińskomazurskie, wielkopolskie.

II termin do 7 lipca: województwa: dolnośląskie,
lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podkarpackie,
podlaskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie,
zachodniopomorskie;

•

II termin do 8 lipca: województwa: lubuskie,
świętokrzyskie.

1b.

Składanie wniosków do szkół średnich
przez uczniów, którzy nie zdają
dodatkowych egzaminów

•

20 kwietnia–17 maja: województwo łódzkie;

•

9 maja–20 czerwca: województwo zachodniopomorskie;

•

16 maja–20 czerwca: województwa: dolnośląskie,
małopolskie, mazowieckie, opolskie, podlaskie,
pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

•

16 maja–21 czerwca: województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie;

•

16 maja–24 czerwca: województwa: lubelskie,
podkarpackie.

2.

Egzaminy ósmoklasisty

•

24–26 maja

•

13–15 czerwca (termin dodatkowy)

3.

Egzaminy dodatkowe (próby
sprawności fizycznej, sprawdziany
uzdolnień kierunkowych, predyspozycji
i kompetencji językowych)

•

31 maja–13 czerwca: województwa: małopolskie,
mazowieckie, śląskie;

•

1–10 czerwca: województwa: dolnośląskie, podlaskie;

•

1–13 czerwca: województwa: kujawsko-pomorskie,
opolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie;

4.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej i zaświadczenie o wyniku
egzaminu ósmoklasisty (możliwość
dokonywania zmian we wniosku)

•

24 czerwca–12 lipca: województwa: kujawsko-pomorskie,
małopolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie;

•

24 czerwca–13 lipca: województwa: dolnośląskie,
lubuskie, mazowieckie, opolskie, podlaskie, pomorskie,
śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie;

•

24 czerwca–14 lipca: województwa: lubelskie,
podkarpackie;

•

8–12 lipca: województwo łódzkie.

5.
•

6.

Ogłoszenie wyników egzaminu
ósmoklasisty
1 lipca

Ogłoszenie list kandydatów
zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

•

19 lipca: województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie,
małopolskie, zachodniopomorskie;

•

20 lipca: województwa: mazowieckie, opolskie, śląskie,
warmińsko-mazurskie, wielkopolskie;

•

21 lipca: województwa: dolnośląskie, lubuskie,
podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie;

•

22 lipca: województwa: lubelskie, podkarpackie.
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7.

Potwierdzenie woli nauki
•

24 czerwca–22 lipca: województwa: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie;

•

19–22 lipca: województwa: łódzkie, zachodniopomorskie;

•

8.

Opublikowanie list kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych

•

25 lipca: województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie,
warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie;

20–28 lipca: województwo opolskie;

•

26 lipca: województwo małopolskie;

•

20 lipca–1 sierpnia: województwo wielkopolskie;

•

28 lipca: województwo mazowieckie;

•

do 25 lipca: województwo małopolskie;

•

•

21–27 lipca: województwo mazowieckie;

29 lipca: województwa: lubelskie, opolskie, podkarpackie,
pomorskie, śląskie;

•

21–28 lipca: województwo śląskie;

•

1 sierpnia: województwa: dolnośląskie, lubuskie,
podlaskie, świętokrzyskie;

•

21–29 lipca: województwa: lubuskie, podlaskie;

•

2 sierpnia: województwo wielkopolskie.

•

22–28 lipca: województwa: lubelskie, podkarpackie,
pomorskie;

•

22–29 lipca: województwa: dolnośląskie, świętokrzyskie.

Rekrutacja uzupełniająca
1.

Składanie wniosków
•

25–28 lipca: województwo łódzkie;

•

11 sierpnia: województwa: lubelskie, świętokrzyskie;

•

25 lipca–1 sierpnia (25–26 lipca dla zdających
egzaminy): województwa: kujawsko-pomorskie,
zachodniopomorskie;

•

12 sierpnia: województwa: lubuskie, mazowieckie, śląskie;

•

15 sierpnia: województwo opolskie;

•

16 sierpnia: województwa: dolnośląskie, podkarpackie,
podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie,
wielkopolskie.

•

26 lipca–5 sierpnia (26–29 lipca dla zdających
egzaminy): województwo warmińsko-mazurskie;

•

27 lipca–3 sierpnia (27–28 lipca dla zdających egzaminy):
województwo małopolskie;

•

29 lipca–3 sierpnia: województwo lubelskie;

•

1–3 sierpnia: województwa: mazowieckie, śląskie;

•

2–4 sierpnia: województwa: dolnośląskie, opolskie,
podlaskie, świętokrzyskie;

•
•

2.

Potwierdzenie woli nauki

•

26 lipca–18 sierpnia: województwo warmińsko-mazurskie;

•

5–10 sierpnia: województwo łódzkie;

•

9–11 sierpnia: województwo zachodniopomorskie;

2–5 sierpnia: województwa: lubuskie, podkarpackie,
pomorskie;

•

do 11 sierpnia: województwo kujawsko-pomorskie;

•

11–18 sierpnia: województwo lubelskie;

3–5 sierpnia: województwo wielkopolskie.

•

12–19 sierpnia: województwo lubuskie;

•

12–22 sierpnia: województwo świętokrzyskie;

•

16–18 sierpnia: województwa: mazowieckie, śląskie;

•

16–19 sierpnia: województwo podlaskie;

•

16–25 sierpnia: województwo wielkopolskie;

•

do 17 sierpnia: województwo małopolskie;

•

17–19 sierpnia: województwa: opolskie, podkarpackie;

•

17–22 sierpnia: województwa: dolnośląskie, pomorskie.

Dodatkowe egzaminy

•

27–28 lipca: województwa: kujawsko-pomorskie,
zachodniopomorskie;

•

29 lipca–1 sierpnia: województwo małopolskie;

•

1–3 sierpnia: województwa: łódzkie, warmińsko-mazurskie;

•

4–8 sierpnia: województwa: lubelskie, mazowieckie,
śląskie;

•

5–9 sierpnia: województwa: dolnośląskie, opolskie,
podlaskie, świętokrzyskie;

•

8–10 sierpnia: województwa: lubuskie, podkarpackie,
pomorskie;

•

8–11 sierpnia: województwo wielkopolskie.

3.

4.

Podanie do wiadomości list
kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

8.

Opublikowanie list kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych

•

11 sierpnia: województwo łódzkie;

•

12 sierpnia: województwa: kujawsko-pomorskie,
zachodniopomorskie;

•

18 sierpnia: województwo małopolskie;

•

19 sierpnia: województwa: lubelskie, mazowieckie,
śląskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie;

•

5 sierpnia: województwo łódzkie;

•

22 sierpnia: województwa: podkarpackie, podlaskie;

•

9 sierpnia: województwa: kujawsko-pomorskie,
małopolskie, zachodniopomorskie;

•

23 sierpnia: województwa: dolnośląskie, opolskie,
pomorskie, świętokrzyskie;

•

26 sierpnia: województwo wielkopolskie.
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Jak wypełnić wniosek?
Sposób składania wniosków w ramach rekrutacji do szkół średnich zależy od tego,
czy w danej jednostce samorządu terytorialnego używa
się systemu elektronicznego (korzysta z niego ok. 70%
kandydatów), czy tradycyjnego.
W przypadku elektronicznego systemu naboru większość czynności odbywa się przez internet. Uczeń rejestruje się i zakłada konto lub otrzymuje login i hasło
w swojej szkole podstawowej. Dzięki tym danym dostaje
się do systemu, gdzie w odpowiednim czasie wypełnia
wniosek i składa go w szkole. Oczywiście uczeń dokonuje tego wraz z rodzicami lub opiekunami. Wymagane
jest poświadczenie wniosku przez przynajmniej jednego
rodzica. Wniosek można podpisać za pomocą profilu zaufanego.
System elektroniczny pozwala na wypełnienie wniosku
i dokonanie wyboru klas i szkół. Powstaje w ten sposób
lista preferencji, na której czele umieszczamy szkołę
pierwszego wyboru. Ta lista to wskazanie oddziałów,

do których kandydat chciałby się dostać, począwszy
od wymarzonego aż po te, które są także do przyjęcia,
choć nie tak upragnione.
Jednostki samorządu terytorialnego ustalają, ile szkół
kandydat może wybrać. W większości gmin i powiatów
można umieścić na liście preferencji trzy szkoły. Niektóre samorządy decydują się na możliwość wskazania do
10 szkół, a nawet nieograniczonej ich liczby.
W części jednostek samorządu terytorialnego nadal
obowiązuje tradycyjny sposób wypełniania i składania
wniosków (kandydat ręcznie wypełnia druki, a następnie dostarcza je do wybranych szkół). Druk można
otrzymać w szkole lub pobrać ze strony internetowej
danej placówki. Jeśli uczeń aplikuje do kilku szkół,
powinien pobrać wniosek z każdej z nich (mogą się
one różnić). Po wypełnieniu i podpisaniu formularzy
każdy z wniosków należy w odpowiednim terminie dostarczyć do każdej z wybranych szkół (można to zrobić
drogą elektroniczną).

Dodatkowe dokumenty
Podczas składania wniosków, zarówno poprzez system elektroniczny, jak i metodą
tradycyjną, kandydat może przekazać zaświadczenia
i dokumenty potwierdzające, że spełnia on szczególne
kryteria dające mu dodatkowe szanse w naborze (te
kryteria to problemy zdrowotne ograniczające możliwość
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców

kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie
kandydata pieczą zastępczą). Takie zaświadczenia dają
uczniowi prawo pierwszeństwa do zajęcia wolnego
miejsca w klasie, gdyby zdarzyło się tak, że o jedno
miejsce walczą dwie osoby z taką samą liczbą punktów
rekrutacyjnych.

Jak przeliczyć punkty?
Absolwent szkoły podstawowej może zebrać
aż 200 punktów. Pierwsza część to suma
punktów za wybrane oceny ze świadectwa, za średnią
ocen powyżej 4,75 i bardzo dobre zachowanie, za działanie w wolontariacie i za szczególne osiągnięcia.
Punkty za oceny oblicza się dla czterech przedmiotów:
języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych
przedmiotów, które wskazane są jako punktowane do
danej klasy w liceum. Za ocenę celującą dostaje się
18 punktów, za bardzo dobrą – 17, za dobrą – 14, za dostateczną – 8, za dopuszczającą – 2 punkty.
Za świadectwo z wyróżnieniem można zyskać aż 7 dodatkowych punktów. Dodatkowo na 3 punkty mogą liczyć
osoby angażujące się w działania wolontariatu szkolnego.
Sporo dodatkowych punktów można otrzymać za sukcesy
w konkursach kuratoryjnych (co najmniej na szczeblu

wojewódzkim) i konkursach wiedzy, a także za osiągnięcia artystyczne i sportowe. Łącznie za udział w konkursach i turniejach można otrzymać 18 punktów.
Z puli 200 punktów w procesie rekrutacji połowa jest
do uzyskania podczas egzaminów ósmoklasisty. Za trzy
egzaminy można dostać w sumie 100 punktów. Wyniki
egzaminów wyrażone są procentowo.
Liczbę punktów procentowych za egzamin z języka polskiego oraz za egzamin z matematyki należy pomnożyć
przez 0,35. Jeśli ktoś otrzyma 100% na egzaminie, to
100 x 0,35 przyniesie mu 35 punktów. Odpowiednio 80%
da 28 punktów itd.
Punkty za egzamin z języka obcego nowożytnego mnoży
się przez 0,3 (100% x 0,3 = 30 punktów).
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