
1. Harmonogram postępowania w rekrutacji elektronicznej  

Termin Działanie 

od 15 maja 2023 r. do 

19 czerwca 2023 r.  

do godz. 15.00 

Założenie przez kandydata konta w elektronicznym systemie 

naboru: www.slaskie.edu.com.pl 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co 

najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna). 

od 23 czerwca 2023 r. 

do 10 lipca 2023 r. do 

godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie  

o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, 

w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na 

zmianę szkół do których kandyduje. 

18 lipca 2023 r.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. 

od 18 lipca 2023 r. 

do 25 lipca 2023 r.  

do godz. 15.00 

Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego 

kandydata niepełnoletniego 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. 

26 lipca 2023 r.  

do godz. 14.00 

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną 

szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

W terminach 

wymienionych  

w ustawie  

Składanie wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia, 

przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, 

składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

 

Harmonogram postępowania w rekrutacji uzupełniającej 

Termin Działanie 

od 27 lipca 2023 r. do  

1 sierpnia 2023 r.  

do godz. 15.00 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co 

najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) 

8 sierpnia 2023 r.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. 

od 8 sierpnia 2023 r. 

do 14 sierpnia 2023 r.  

do godz. 15.00 

Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna 

prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia   

o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one 

złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej. 

16 sierpnia 2023 r.  

do godz. 14.00 

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną 

szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

W terminach 

wymienionych  

w ustawie  

Składanie wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia, 

przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, 

składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

 


