
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania 

dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych 

w roku szkolnym 2023/2024 

** w przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata  informuje 

o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 lipca 2023 r. do godz. 1500, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. 

Informację składa w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa dyrektorowi szkoły 

do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 22 września 2023 r. 

W sprawie naboru na rok szkolny 2023/2024 udzielamy informacji w Kancelarii szkoły p. 211 

(II piętro) lub telefonicznie 89 644 83 50. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.zs-ilawa.pl 

Lp. Rodzaj czynności 

Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1. 

Złożenie wniosku do szkoły ponadpodstawowej 

wraz z kartą zdrowia oraz 3 fotografiami legitymacyjnymi 

na jasnym tle.  

Kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia 

wraz z wnioskiem o przyjęcie składają oświadczenie 

o przyjęciu na praktykę. 

od 22 maja 2023 r. 

do 21 czerwca 2023 r. 

do godz. 1500 

2. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty 

do 12 lipca 2023 r. 

do godz. 1200 

3. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

do 13 lipca 2023 r. 

4. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych 
14 lipca 2023 r. 

5. 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 

skierowań na badania lekarskie (skierowania zostaną 

przekazane do Pani dr Paśko) 
do 17 lipca 2023 r. 

6. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 

w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu 

wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – 

także zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu** 

od 23 czerwca 2023 r. 

do 20 lipca 2023 r. 

do godz. 1500 

7. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 

21 lipca 2023 r. 

do godz. 1200 


