
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

lp Rodzaj czynności 
Termin postępowania 

rekrutacyjnego 

Termin 
postępowania 

uzupełniającego 

1 Należy zarejestrować się na stronie 
https://powiatwagrowiecki.edu.com.pl/kandydat/app/ 
i po uzupełnieniu danych osobowych wydrukować 
podanie, które podpisane przez jednego rodzica 
/prawnego opiekuna należy złożyć w sekretariacie 
szkoły pierwszego wyboru; w tym czasie można także 
dokonać zmiany wyboru szkoły. Wraz z podaniem 
trzeba dostarczyć 2 fotografie legitymacyjne (opisane 
na odwrocie imieniem i nazwiskiem),  

od 16 maja 2022r.  
do 20 czerwca 2022r.  
do godz. 15.00 

od 3 sierpnia 2022r. 
do 5 sierpnia 2022r. 
do godz. 15.00 

2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu 
ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku w 
przypadku zmiany preferencji kandydata dot. wyboru 
szkoły 

od 24 czerwca 2022r. 
do 12 lipca 2022r.  
do godz. 15.00 

nie dotyczy 

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym 
dokonanie przez przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych 
okoliczności. 

do 12 lipca 2022r. 5 sierpnia 2022 r 

4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych 

20 lipca 2022r.  
godz. 10.00 

16 sierpnia 2022r. 
godz. 10.00 

5 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 

od 20 lipca 2022r.  
do 1 sierpnia 2022r.  
do godz. 15.00 

od 16 sierpnia 2022r. 
do 25 sierpnia 2022r. 
do godz. 15.00 

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych 

2 sierpnia 2022r.  
do godz. 13.00 

26 sierpnia 2022r.  
do godz. 13.00 

7 Poinformowanie przez dyrektora szkoły 
ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych 
miejsc w szkole 

2 sierpnia 2022r. 26 sierpnia 2022r. 

8 Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty 
informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach 
ponadpodstawowych 

do 3 sierpnia 2022r. do 29 sierpnia 2022r. 

 

Uwagi końcowe  

O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje komisja rekrutacyjna. Jeżeli ilość kandydatów do klas 

pierwszych nie przekracza limitu miejsc, to po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej o przyjęciu 

uczniów na wolne miejsca do danego oddziału decyduje dyrektor liceum. We wszystkich przypadkach 

nieobjętych regulaminem rekrutacji decyzję podejmuje dyrektor szkoły. Ogólne zasady rekrutacji do I 

Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu zostały wprowadzone 

Zarządzeniem Dyrektora I LO w Wągrowcu. Pełen tekst regulaminu rekrutacji oraz inne dokumenty 

dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja. 


