
16 maja rusza rekrutacja do naszej Szkoły na rok szkolny 2022/2023.            
W pierwszym etapie kandydaci dokonują rejestracji i wyboru Szkoły na 
stronie internetowej: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/ 

Podpisany wniosek można przesłać drogą elektroniczną (wymagany jest 
profil zaufany lub podpis kwalifikowany) lub złożyć osobiście w naszej 
Szkole. 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych 
szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok 
szkolny 2022/2023. 

 

1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych 
publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w 
publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 – załącznik nr 1, 

2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy 
klasy pierwszej publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2022/2023 – załącznik nr 2 (Tabela 1 i 
2), 

3. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów do publicznej szkoły 
podstawowej dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023 r. – załącznik nr 3 (Tabela 1 i 
2).Załączniki : 
1. Terminy rekrutacji ŚlKO 2022/2023 .pdf 
2. Załącznik nr 1 .pdf 
3. Załącznik nr 2 .pdf 
4. Załącznik nr 3 .pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/?fbclid=IwAR16qM7CrvPVqTfewoBpW4R60jRYChuz2z1I7w0rlO8pAoX1Uj9xCEvOtks
https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/01/terminy-rekrutacji-slko-2022_2023.pdf
https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik-nr-1.pdf
https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik-nr-2.pdf
https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik-nr-3.pdf


Śląski Kurator Oświaty 

Znak sprawy: WE-KZ.537.26.2022 

 
Na podstawie § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2022 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2022 r. poz. 421) wprowadzam zmiany w Terminach  

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminach składania dokumentów 

do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2022/2023, 

opublikowanych na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach 27 stycznia br.: 

 

1. W wierszu 16 Załącznika nr 1 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas 

pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których 

mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, na rok szkolny 2022/2023  

 

oraz 

 

2. W wierszu 9 Załącznika nr 2 Tabela 1  
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy 

składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I publicznych branżowych szkół II stopnia 

oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 

2022/2023, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym 

powszednim dniu września 2022 r.  

 

poprzez dodanie: 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic 
kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę 
niedotrzymania terminu. Informację tę składa się w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 
do 25 lipca 2022 r. w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 12 sierpnia 2022 r. w postępowaniu 
uzupełniającym. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został 
przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r. Niezłożenie w tym terminie, odpowiednio 
zaświadczenia lub orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w 
oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty. 

Śląski Kurator Oświaty 

Urszula Bauer 
Załączniki: 

nr 1 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów 

do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych w publicznych szkołach 

ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się 

w pierwszym powszednim dniu września 2022 r.; 

nr 2 Tabela 1 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania 

dokumentów na semestr pierwszy  klasy I publicznych szkół branżowych II stopnia oraz na semestr pierwszy 

klasy I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2022/2023, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze 

rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września 2022 r.; 

 Tabela 2 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania 

dokumentów na semestr pierwszy  klasy I publicznych szkół branżowych II stopnia oraz na semestr pierwszy 

klasy I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2022/2023, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2023 r.;  


