
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do szkół
ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023

 w Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie

1. Składanie przez kandydatów podań o przyjęcie do szkoły podpisanych przez
rodziców lub prawnych opiekunów

od 16 maja do 24 czerwca 2022 roku
od 29 lipca do 3 sierpnia 2022 roku (rekrutacja uzupełniająca)

2. Uzupełnienie podania o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej i  zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana
wyboru szkoły

od 24 czerwca do 14 lipca 2022 roku 

3. Publikacja  list  kandydatów  zakwalifikowanych  oraz  kandydatów
niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

 22 lipca 2022 roku 
11 sierpnia 2022 roku  (rekrutacja uzupełniająca)

4. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie 

od 16 maja do 26 lipca 2022 roku
od 29 lipca do 16 sierpnia 2022 roku (rekrutacja uzupełniająca)

5. Przedłożenie przez rodzica kandydata  oryginału świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej  i  oryginału  zaświadczenia  o  wynikach egzaminu ósmoklasisty,
jeżeli  nie  zostały  złożone  wcześniej  (pkt.  1,  2  terminarza  rekrutacji)  oraz
dostarczenie  zaświadczenia  lekarskiego  zawierającego  orzeczenie  o  braku
przeciwwskazań  zdrowotnych  do  podjęcia  praktycznej  nauki  zawodu  oraz
odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kierowania pojazdami ** (dotyczy zawodu technik pojazdów samochodowych 
i mechanik pojazdów samochodowych)

od 22 lipca do 28 lipca 2022 r.
od 11 sierpnia do 18 sierpnia 2022 r. (rekrutacja uzupełniająca)

6. Publikacja list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz 
informacja o wolnych miejscach w szkole

 29 lipca 2022 roku –  do godz. 1400

19 sierpnia 2022 roku (rekrutacja uzupełniająca)
** - w przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic
kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 28 lipca 2022 r.
(do  18  sierpnia  2022  r.-rekrutacja  uzupełniająca)  wskazując  przyczynę  niedotrzymania  terminu.
Informacje składa w postaci papierowej lub elektronicznej Zaświadczenie lub orzeczenie składa się
dyrektorowi szkoły,  do której  uczeń został  przyjęty,  nie później  niż do dnia  23 września  2022 r.
Niezłożenie  zaświadczenia lub orzeczenia w terminie do 23 września  2022 r.  jest  równoznaczne  
z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.
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Terminy postępowania rekrutacyjnego na semestr I 
 szkoły branżowej II stopnia  
 w roku szkolnym 2022/2023 

w Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie

1. Składanie dokumentów

  do 22 lipca 2022 roku
 do 11 sierpnia 2022 r. (rekrutacja uzupełniająca)

2. Publikacja  list  kandydatów  zakwalifikowanych  oraz  kandydatów
niezakwalifikowanych do przyjęcia

  1 sierpnia 2022 roku do godz. 1400

22 sierpnia 2022 r. do godz. 1400(rekrutacja uzupełniająca)
 

3. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie 

 do 3 sierpnia 2022 roku
 do 23 sierpnia 2022 roku (rekrutacja uzupełniająca)

4. Złożenie przez kandydata oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły  
I  stopnia  lub  zasadniczej  szkoły  zawodowej,  zaświadczenia  o  zawodzie
nauczanym  w branżowej  szkole  I  stopnia  lub  zasadniczej  szkole  zawodowej,
zaświadczenia  lekarskiego  zawierającego  orzeczenie  o  braku  przeciwwskazań
zdrowotnych  do  podjęcia  praktycznej  nauki  zawodu**  oraz  orzeczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania  pojazdami**
(dotyczy zawodu technik pojazdów samochodowych w przypadku braku prawa
jazdy kat B) – o ile ww. dokumenty nie były złożone wraz z podaniem o przyjęcie
do szkoły

od 1 sierpnia  do 5 sierpnia 2022 r.
od 22 sierpnia do 25 sierpnia 2022 r. (rekrutacja uzupełniająca) 

 
5. Publikacja list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz 

informacja o wolnych miejscach w szkole

  8 sierpnia 2022 r. – do godz. 1400 
26 sierpnia 2022 r. – do godz. 1400 (rekrutacja uzupełniająca)

** - w przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic
kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 28 lipca 2022 r.
(do 18 sierpnia 2022 r.- postępowanie uzupełniające), wskazując przyczynę niedotrzymania terminu.
Informacje składa w postaci papierowej lub elektronicznej Zaświadczenie lub orzeczenie składa się
dyrektorowi szkoły,  do której  uczeń został  przyjęty,  nie później  niż do dnia  23 września  2022 r.
Niezłożenie  zaświadczenia lub orzeczenia w terminie do 23 września  2022 r.  jest  równoznaczne  
z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.
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