
 

 

Terminy składania dokumentów przez kandydatów 

 

W szkole obowiązuje śląski system rekrutacji elektronicznej https://slaskie.edu.com.pl/kandydat 

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Rodzaj czynności 

od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r.  

do godz. 15.00 

kandydat zakłada swoje konto w Systemie, wprowadza wymagane 

informacje, dokonuje wyboru szkół oraz układa listę oddziałów, do których 

chce kandydować.  

Następnie składa wydrukowany z Systemu wniosek o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej potwierdzone podpisem kandydata i prawnego opiekuna 

wraz z dokumentami w koszulce na dokumenty w sekretariacie  

Zespołu Szkół w Krzepicach ul. Ryły 26 wraz z dokumentami. 

od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r.  

do godz. 15.00 

kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej o zaświadczenie  

o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz ma możliwość dokonania zmian we 

wniosku o przyjęcie, w tym możliwość zamiany szkół do których kandyduje. 

20 lipca 2022 r.  
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

od 21 lipca 2022 r.  do 28 lipca 2022 r.   

do godz. 15.00 

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku  

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia 

psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania 

pojazdem.  

29 lipca 2022 r. do godz. 14.00 
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki 

zgodnie z przepisami § 11a 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 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 


