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ZASADY REKRUTACJI 

do klasy pierwszej 

XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie 

na rok szkolny 2022/2023 

 

 

§ 1. 

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 

Śniadeckiego w Warszawie na rok szkolny 2022/2023 zostały opracowane na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz 

z 2022 r. poz. 655); 

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737); 

3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 

2314 i 2382, z 2021 r. poz. 150, 242, 370, 532, 681, 961, 983, 1343, 1525, 1743, 2047, 

2302 i 2394 oraz z 2022 r. poz. 339 i 421); 

4) Zarządzenia nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie 

ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, 

branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 

2022/2023; 

5) Zarządzenia nr 12 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 10 marca 2022 r. 

zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych 

publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych 

i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023; 

6) Uchwały rady pedagogicznej XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego 

w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia 

sprawdzianu kompetencji językowych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym do oddziału dwujęzycznego klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023; 

7) Zarządzenia dyrektora XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego 

w Warszawie z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia obowiązkowych zajęć 
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edukacyjnych, z których oceny brane są pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

i postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023; 

8) Zarządzenia dyrektora XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego 

w Warszawie z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do oddziałowych 

i międzyoddziałowych grup językowych oraz wyboru nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klasy 

pierwszej na rok szkolny 2022/2023; 

9) Zarządzenia dyrektora XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego 

w Warszawie z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia 

sprawdzianu kompetencji językowych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym do oddziału dwujęzycznego klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023. 

 

§ 2. 

1. Ogólne zasady, warunki, kryteria i tryb przyjmowania uczniów do klasy pierwszej XXX 

Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie określa ustawa, o której 

mowa w § 1 pkt 1, w tym: 

1) art. 4 – w zakresie zdefiniowania pojęć „wielodzietność rodziny” i „samotne 

wychowywanie dziecka”; 

 2) art. 130 – w zakresie ogólnych zasad przyjmowania uczniów do szkoły; 

3) art. 131 – w zakresie dodatkowych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym; 

4) art. 132 – w zakresie przyjmowania do szkoły laureatów lub finalistów 

ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim; 

5) art. 134 – w zakresie przyjmowania uczniów do klasy pierwszej i trybu postępowania 

rekrutacyjnego; 

6) art. 140 – w zakresie przyjmowania uczniów do oddziału dwujęzycznego; 

7) art. 148 – w zakresie delegacji dla kuratora oświaty do podania do publicznej 

wiadomości wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej; 

8) art. 149 pkt 1 – w zakresie trybu składania wniosku o przyjęcie do szkoły; 

9) art. 150 – w zakresie treści i zawartości wniosku o przyjęcie do szkoły oraz 

dokumentów załączanych do wniosku; 

10) art. 152 – w zakresie delegacji dla organów prowadzących do określenia wzoru 

wniosku o przyjęcie do szkoły; 
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11) art. 154 – w zakresie ustalania i podawania do publicznej wiadomości terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 

w tym terminów składania dokumentów; 

12) art. 155 – w zakresie danych ucznia przekazywanych dyrektorowi szkoły; 

13) art. 156 – w zakresie liczby szkół, do których można złożyć wniosek o przyjęcie 

do szkoły; 

14) art. 157 – w zakresie trybu pracy komisji rekrutacyjnej; 

15) art. 158 – w zakresie sposobu ogłaszania wyników postępowania rekrutacyjnego oraz 

trybu odwoływania się od decyzji komisji rekrutacyjnej; 

16) art. 160 – w zakresie sposobu przechowywania danych osobowych kandydatów; 

17) art. 161 – w zakresie postępowania uzupełniającego; 

18) art. 162 – w zakresie delegacji dla Ministra Edukacji i Nauki do wydania 

rozporządzenia. 

2. Szczegółowe zasady, warunki, kryteria i tryb przyjmowania uczniów do klasy pierwszej 

XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie określają 

rozporządzenia, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, w tym w szczególności: 

 1) sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty; 

2) sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej; 

3) sposób przeliczania na punkty otrzymania świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej z wyróżnieniem; 

4) sposób przeliczania na punkty uzyskania wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych; 

5) sposób przeliczania na punkty osiągnięć w zakresie aktywności społecznej; 

6) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku 

przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu 

objętego egzaminem ósmoklasisty; 

7) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. 

3. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, 

w tym terminy składania dokumentów do XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 

Śniadeckiego w Warszawie określają zarządzenia, o których mowa w § 1 pkt 4, 5 i 9. 

4. Warunki i tryb przeprowadzenia, sposób przeliczania na punkty oraz kryteria uzyskania 

pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego 

w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziału 
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dwujęzycznego klasy pierwszej XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego 

w Warszawie określa uchwała, o której mowa w § 1 pkt 6. 

5. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny brane są pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej XXX Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie określa zarządzenie, o którym 

mowa w § 1 pkt 7. 

6. Zasady rekrutacji do oddziałowych i międzyoddziałowych grup językowych oraz wyboru 

nauki drugiego języka obcego nowożytnego w postępowaniu rekrutacyjnym 

i postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej XXX Liceum Ogólnokształcącego 

im. Jana Śniadeckiego w Warszawie określa zarządzenie, o którym mowa w § 1 pkt 8. 

 

§ 3. 

1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne ustalone przez dyrektora XXX Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie, z których oceny brane są pod 

uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do poszczególnych 

oddziałów: 

1) język angielski i wiedza o społeczeństwie, w przypadku ubiegania się o przyjęcie 

do oddziału 1a z rozszerzonym programem języka polskiego, języka angielskiego 

i wiedzy o społeczeństwie; 

2) język angielski i fizyka, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału 1bF 

z rozszerzonym programem języka angielskiego, fizyki i matematyki; 

3) język angielski i geografia, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału 1bG 

z rozszerzonym programem języka angielskiego, geografii i matematyki; 

4) język angielski i biologia albo chemia, w przypadku ubiegania się o przyjęcie 

do oddziału 1c z rozszerzonym programem języka angielskiego, biologii i chemii, 

przy czym w przypadku ocen z biologii i chemii uwzględnia się ocenę wyższą; 

5) język angielski albo język niemiecki albo język hiszpański i geografia, w przypadku 

ubiegania się o przyjęcie do oddziału 1d z rozszerzonym programem języka 

angielskiego, języka niemieckiego albo języka hiszpańskiego i geografii, przy czym 

w przypadku ocen z języka angielskiego i języka niemieckiego albo języka 

hiszpańskiego uwzględnia się ocenę wyższą; 

6) wiedza o społeczeństwie albo geografia, w przypadku ubiegania się o przyjęcie 

do oddziału dwujęzycznego 1e z językiem angielskim będącym drugim językiem 

nauczania oraz z rozszerzonym programem wiedzy o społeczeństwie i geografii, przy 

czym uwzględnia się ocenę wyższą. 
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2. Zasady rekrutacji do międzyoddziałowych grup językowych i wyboru nauki drugiego 

języka obcego nowożytnego w oddziałach 1a, 1bF, 1bG, 1c i 1e: 

 1) liczba międzyoddziałowych grup języków jest ograniczona do 12; 

2) liczebność międzyoddziałowych grup językowych jest ograniczona do 20 osób; 

w szczególnych przypadkach, podyktowanych zapotrzebowaniem wynikającym 

z postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego, liczebność 

międzyoddziałowych grup językowych może być zwiększona do 24 osób; 

3) planowanych jest siedem grup międzyoddziałowych języka hiszpańskiego, po dwie 

dla każdego oddziału, dwie grupy międzyoddziałowe języka niemieckiego i po 

jednej grupie międzyoddziałowej języka francuskiego, języka włoskiego i języka 

rosyjskiego; w szczególnych przypadkach, podyktowanych zapotrzebowaniem 

wynikającym z postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego 

i uwzględniających możliwości organizacyjne szkoły, może być utworzona większa 

liczba grup międzyoddziałowych danego języka; 

4) wybór nauki drugiego języka obcego nowożytnego następuje w trakcie składania 

oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty, poprzez wskazanie przez kandydata dwóch języków – 

pierwszego i drugiego wyboru; 

5) jeżeli dany drugi język obcy nowożytny w pierwszym wyborze wybierze mniej niż 

14 osób, szkoła może zaproponować kandydatom naukę języka wskazanego jako 

język drugiego wyboru; 

6) w przypadku gdy liczba kandydatów, którzy wskazali dany język jako język 

pierwszego wyboru i kandydatów, którym szkoła zaproponowała naukę języka 

wskazanego jako język drugiego wyboru w trybie określonym w pkt 5, przekroczy 

liczbę osób określoną w pkt 2 lub jej wielokrotność równą liczbie utworzonych grup, 

o zakwalifikowaniu się kandydata do danej grupy, decyduje liczba punktów 

uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym albo postępowaniu uzupełniającym; 

7) kandydatom, którzy nie zakwalifikowali się do danej grupy językowej w trybie 

określonym w pkt 6, szkoła zaproponuje naukę języka wskazanego jako język 

drugiego wyboru; tryb postępowania określony w pkt 6 stosuje się odpowiednio; 

8) kandydatom, którzy nie zakwalifikowali się do grupy językowej w trybie określonym 

w pkt 7, szkoła zaproponuje naukę innego języka obcego ze swojej oferty 

edukacyjnej; 

9) w sytuacji, o której mowa w pkt 6, w przypadku jednakowej liczby punktów 

o przyjęciu do danej grupy językowej decyduje test kompetencji językowych 
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przeprowadzony w pierwszym tygodniu września 2022 roku. 

3. Zasady wyboru nauki drugiego języka obcego nowożytnego w oddziale 1d z rozszerzonym 

programem języka angielskiego, języka niemieckiego albo języka hiszpańskiego 

i geografii: 

1) liczebność grupy oddziałowej jest ograniczona do 20 osób; w szczególnych 

przypadkach, podyktowanych zapotrzebowaniem wynikającym z postępowania 

rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego, liczebność grupy oddziałowej 

może być zwiększona do 24 osób; 

2) wybór nauki drugiego języka obcego nowożytnego następuje w trakcie składania 

oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty, poprzez wskazanie przez kandydata jednego z dwóch 

języków obcych – języka niemieckiego albo języka hiszpańskiego; 

3) warunkiem przyjęcia do danej grupy oddziałowej jest uczęszczanie na zajęcia 

danego języka obcego nowożytnego w szkole podstawowej albo złożenie przez 

rodzica kandydata oświadczenia, że kandydat posiada znajomość danego języka 

obcego nowożytnego na poziomie umożliwiającym kontynuowanie nauki tego 

języka w liceum ogólnokształcącym w zakresie rozszerzonym; 

4) w przypadku gdy liczba kandydatów, którzy wskazali jeden z języków będzie 

mniejsza niż 10, szkoła może zaproponować kandydatom naukę drugiego języka 

obcego. 

 

§ 4. 

1. Kandydaci do oddziału dwujęzycznego 1e z językiem angielskim będącym drugim 

językiem nauczania oraz z rozszerzonym programem wiedzy o społeczeństwie i geografii 

zobowiązani są przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego. 

2. Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego jest wspólnym sprawdzianem 

dla wszystkich warszawskich szkół ponadpodstawowych, prowadzących oddziały 

dwujęzyczne z językiem angielskim będącym drugim językiem nauczania, i we wszystkich 

tych szkołach odbywa się w tym samym terminie. 

3. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, przystępują do sprawdzianu kompetencji 

językowych z języka angielskiego w szkole, o której mowa w ust. 2, w której znajduje się 

najbardziej preferowany przez nich oddział dwujęzyczny z językiem angielskim będącym 

drugim językiem nauczania. 

4. Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego ma formę pisemnego testu, 

który zawiera zadania zamknięte i zadania otwarte krótkiej odpowiedzi. 
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5. Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego jest punktowany zgodnie 

z kluczem odpowiedzi w skali od 0 do 95 punktów, bez punktów ułamkowych. 

6. W celu przeliczenia na punkty rekrutacyjne, wynik sprawdzianu kompetencji językowych 

z języka angielskiego przedstawiony w punktach, o których mowa w ust. 5, mnoży się 

przez 0,27. 

7. Pozytywnym wynikiem sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego, 

uprawniającym do przyjęcia kandydata do oddziału dwujęzycznego w XXX Liceum 

Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Warszawie, jest uzyskanie co najmniej 35% 

punktów możliwych do uzyskania. 

8. Wynik sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego, o którym mowa 

w ust. 6, uzyskany w jednej ze szkół, o których mowa w ust. 2, jest uznawany 

w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym we wszystkich 

pozostałych szkołach, o których mowa w ust. 2. 

9. Kandydat i jego rodzice mają prawo wglądu do ocenionej pracy. 

 

§ 5. 

1. Oprócz dokumentów, o których mowa w art. 150 ust. 2 ustawy, o której mowa w § 1 pkt 1, 

kandydat składa szkolnej komisji rekrutacyjnej następujące dokumenty: 

1) kwestionariusz zawierający wskazanie języków obcych, o którym mowa w § 3 ust. 2 

pkt 4 i ust. 3 pkt 2, potwierdzony podpisem kandydata i rodzica kandydata; 

2) kartę zdrowia, w przypadku gdy kandydat ją posiada; 

3) 2 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata oraz symbolem oddziału, 

o przyjęcie do którego stara się kandydat. 

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły jest zobowiązany do zapoznania się 

ze statutem szkoły, a z chwilą przyjęcia do szkoły – do jego przestrzegania. 

 

§ 6. 

1. Zgodnie z zarządzeniami, o których mowa w § 1 pkt 4, 5 i 9, rekrutację przeprowadza się 

według następującego harmonogramu: 

1) od 16 maja 2022 r. od godz. 8:00 do 30 maja 2022 r. do godz. 15:00 kandydaci 

do oddziału dwujęzycznego składają w szkole pierwszego wyboru wydrukowany 

wniosek o przyjęcie do szkoły, podpisany przez kandydata i jego rodziców oraz 

dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym; 

2) od 16 maja 2022 r. od godz. 8:00 do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15:00 kandydaci 
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do oddziałów ogólnodostępnych składają w szkole pierwszego wyboru 

wydrukowany wniosek o przyjęcie do szkoły, podpisany przez kandydata i jego 

rodziców oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 

3) 3 czerwca 2022 r. o godz. 9:30 i 13:30 szkolna komisja rekrutacyjna przeprowadza 

sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów 

do oddziału dwujęzycznego; 

4) do 15 czerwca 2022 r. do godz. 16:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza wyniki 

sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego; 

5) od 20 czerwca 2022 r. od godz. 9:00 do 21 czerwca 2022 r. do godz. 15:00 

kandydaci do oddziału dwujęzycznego i ich rodzice mają prawo wglądu 

do ocenionego sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego; 

6) od 24 czerwca 2022 r. od godz. 8:00 do 13 lipca 2022 r. do godz. 15:00 kandydaci 

mogą dokonywać zmiany wyboru szkół lub oddziałów; 

7) 24 czerwca 2022 r. o godz. 13:00 szkolna komisja rekrutacyjna przeprowadza 

sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów 

do oddziału dwujęzycznego, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli 

przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie; 

8) do 8 lipca 2022 r. do godz. 16:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza wyniki 

sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego przeprowadzanego 

w drugim terminie; 

9) od 11 lipca 2022 r. od godz. 9:00 do 12 lipca 2022 r. do godz. 15:00 kandydaci 

do oddziału dwujęzycznego i ich rodzice mają prawo wglądu do ocenionego 

sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego przeprowadzanego 

w drugim terminie; 

10) od 24 czerwca 2022 r. od godz. 12:00 do 13 lipca 2022 r. do godz. 15:00 kandydaci 

składają w szkole pierwszego wyboru następujące dokumenty: 

a) oryginał lub kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez szkołę 

podstawową, którą kandydat ukończył) świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej, 

b) oryginał lub kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez szkołę 

podstawową, którą kandydat ukończył) zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty, 

c) inne dokumenty, o których mowa w art. 150 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe; 
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11) do 20 lipca 2022 r. do godz. 14:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia 

do oddziałów klasy pierwszej; 

12) od 21 lipca 2022 r. od godz. 8:00 do 27 lipca 2022 r. do godz. 15:00 kandydaci 

zakwalifikowani do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez 

złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz dokumentów, o których 

mowa w § 5 ust. 1; 

13) do 28 lipca 2022 r. do godz. 14:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 

2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie dysponować 

wolnymi miejscami, szkolna komisja rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie 

uzupełniające według następującego harmonogramu: 

1) od 1 sierpnia 2022 r. od godz. 8:00 do 3 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00 kandydaci 

składają w szkole pierwszego wyboru wniosek, podpisany przez kandydata i jego 

rodziców oraz następujące dokumenty: 

a) oryginał lub kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez szkołę 

podstawową, którą kandydat ukończył) świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej, 

b) oryginał lub kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez szkołę 

podstawową, którą kandydat ukończył) zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty, 

c) inne dokumenty, o których mowa w art. 150 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe, 

d) kwestionariusz, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1; 

2) 4 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00 szkolna komisja rekrutacyjna przeprowadza 

sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów 

do oddziału dwujęzycznego, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w postępowaniu 

rekrutacyjnym; 

3) do 11 sierpnia 2022 r. do godz. 16:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza wyniki 

sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego przeprowadzonego 

w postępowaniu uzupełniającym; 

4) 12 sierpnia 2022 r. od godz. 9:00 do godz. 14:00 kandydaci do oddziału 

dwujęzycznego i ich rodzice mają prawo wglądu do ocenionego sprawdzianu 

kompetencji językowych z języka angielskiego przeprowadzanego w postępowaniu 
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uzupełniającym; 

5) do 12 sierpnia 2022 r. do godz. 16:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia 

do oddziałów klasy pierwszej; 

6) od 16 sierpnia 2022 r. od godz. 8:00 do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00 kandydaci 

zakwalifikowani do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez 

złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz dokumentów, o których 

mowa w § 5 ust. 2 i 3; 

7) do 19 sierpnia 2022 r. do godz. 14:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 


