
TERMINARZ REKRUTACJI 
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

IM. WOJSKA POLSKIEGO 
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 
 

 

Rekrutacja zasadnicza 
 
 

 
 
od 16 maja 2022 r. (poniedziałek)  -  
do 20 czerwca 2021 r. (poniedziałek) do 
godz. 15.00  
 

Kandydaci do oddziałów klas 
pierwszych składają w szkole 
pierwszego wyboru wniosek o 
przyjęcie do liceum wydrukowany z 
systemu (podpisany przez co 
najmniej jednego rodzica/prawnego 
opiekuna). 
 

 
 
od 24 czerwca 2022 r. (piątek)  -  
do 13 lipca 2022 r. (środa) do godz. 
15.00 
 

Kandydaci uzupełniają  wniosek o 
przyjęcie  do szkoły 
ponadpodstawowej 
o świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej i o zaświadczenie  
o wyniku egzaminu ósmoklasisty  
(kopie poświadczone za zgodność 
przez dyrektora szkoły podstawowej) 
/uczniowie samodzielnie 
wprowadzają do systemu wyniki  
egzaminu ósmoklasisty, oceny ze 
świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej oraz informacje  
o innych osiągnięciach 
odnotowanych na świadectwie/. 
Uczeń ma możliwość zmiany wniosku 
o przyjęcie z uwagi na zmianę szkół do 
których kandyduje. 

 
20 lipca 2022 r. (środa) godz. 12.00 

Podanie do publicznej wiadomości 
przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych  
i kandydatów niezakwalifikowanych. 



     
 
 
 

 
 
 
od 21 lipca 2022 r. (czwartek)  - 
do 27 lipca 2022 r. (środa) 
do godz. 15.00 
 

 
Kandydaci umieszczeni na listach 
kandydatów zakwalifikowanych 
do przyjęcia składają oryginał 
świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej oraz oryginał 
zaświadczenia o wynikach egzaminu  
ósmoklasisty, jako potwierdzenie woli 
przyjęcia do Liceum. 
 
   

 
 
28 lipca 2022 r. (czwartek)  
 do godz. 14.00 

 
Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych do Liceum 
/listy alfabetyczne/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rekrutacja uzupełniająca 
 

1. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w formie papierowej. 
2. Wniosek do rekrutacji uzupełniającej należy pobrać w sekretariacie 

szkoły. 
3. Terminarz rekrutacji uzupełniającej: 

 

 
od 1 sierpnia 2022 r.  (poniedziałek) -  
do 3 sierpnia 2022 r. (środa)  
do godz. 15.00 

 
Składanie wniosków o przyjęcie do 
szkoły wraz z dokumentami. 

 
12 sierpnia 2022 r. (piątek)  
godz. 12.00 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje 
do wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych oraz 
kandydatów niezakwalifikowanych.   

 
od 16 sierpnia 2022 r. (wtorek)  
 
do 18 sierpnia 2022 r. (czwartek) do 
godz. 15.00 

Potwierdzenie woli przyjęcia w 
postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa ukończenia  szkoły 
podstawowej i oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu  
ósmoklasisty. 

 
19 sierpnia 2022 r. (poniedziałek)  

Ogłoszenie list kandydatów  
przyjętych do Liceum i kandydatów 
nieprzyjętych do Liceum /listy  
alfabetyczne/. 

 
 


