
Zespół Szkół Ogólnokształcących  
w Głogowie Małopolskim 

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW 
DO LICEUM I TECHNIKUM W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM 

 

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW  
W REKRUTACJI ZASADNICZEJ 

ZŁOŻENIE WNIOSKU o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata szkoły podstawowej 
warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

od 15 maja do 16 czerwca 2023r. 
do godz. 15.00 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 
skierowań na badania lekarskie, o których mowa w art.134 
ust. 1 pkt 2,4,5 ustawy Prawo oświatowe (dotyczy 
kandydatów do technikum) 

od 15 maja do 18 lipca 2023r.   
do godz. 15.00 

UZUPEŁNIENIE WNIOSKU o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty 

od 23 czerwca do 10 lipca 2023r.  
godz. 10.00 - do godz. 15.00 

OGŁOSZENIE LISTY kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły 

ponadpodstawowej 

17 lipca 2023 r.  
do godz. 12.00 

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA w postaci przedłożenia 
obowiązkowych dokumentów: 
- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz 
- zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie (dotyczy 
kandydatów do technikum) 
o ile dokumenty nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku 
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

 
od 17 lipca do 21 lipca 2023 r. 
godz. 12.00 – do godz. 15.00 

 
 

PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych do szkoły ponadpodstawowej 

24 lipca 2023 r. 
do godz. 12.00 

 

Wniesienie do szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej 

do 27.07.2023 r.  
godz. 13.00 – do godz. 15.00 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej 

28.07.2023 r.  
do godz. 15.00 

 



Zespół Szkół Ogólnokształcących  
w Głogowie Małopolskim 

 

 

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW  
W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata szkoły podstawowej warunków/kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 25 lipca do 28 lipca 2023 r. 
godz. 13.00 – do godz. 15.00 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 
skierowań na badania lekarskie, o których mowa w art.134 
ust. 1 pkt 2,4,5 ustawy Prawo oświatowe (dotyczy 
kandydatów do technikum) 

od 25 lipca do 4 sierpnia 2023 r. 
do godz. 15.00 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły 

ponadpodstawowej 

3 sierpnia 2023 r. 
do godz. 12.00 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia 
obowiązkowych dokumentów:  
- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz 
- zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie (dotyczy 
kandydatów do technikum)  
o ile dokumenty nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku 
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

od 3 sierpnia do 10 sierpnia 
2023 r. 

 godz. 13.00 – do godz. 15.00 

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

nieprzyjętych do szkoły ponadpodstawowej 

11 sierpnia 2023 r. 
do godz. 12.00 

Wniesienie do szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej 

16 sierpnia 2023 r. 
godz. 13.00 – do godz. 15.00 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej 

17 sierpnia 2023 r. 
do godz. 12.00 

 


