
Rekrutacja do trzyletniej branżowej szkoły I stopnia odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń, bez progu punktowego. 

TERMINY NABORU.  

 Termin i sposób składania podań 

 
Termin w rekrutacji 

zasadniczej 

Termin w rekrutacji 

uzupełniającej 

Rodzaj czynności 

Od 09 maja 2022 r.        
do 20 czerwca    

2022 r.  
do godz. 15.00 

 
 

Od 25 lipca 2022 r.  
do 26 lipca 2022 r. 

 

Należy zarejestrować się w serwisie internetowym pod adresem: nabory.eduportal.koszalin.pl  
oraz  
złożyć wniosek  
(w wersji papierowej) do szkoły pierwszego wyboru.  
Jak wybrać naszą szkołę?  
Podczas generowania podania                              o przyjęcie do szkoły na początku należy 
wybrać:  
- dowolną liczbę szkół  (konkretne szkoły,              a nie zespoły szkół)  
- preferowane przez siebie oddziały (kolejność wybieranych oddziałów będzie decydowała o 
kolejności przydzielania kandydata do danego oddziału) 
 
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  
 
Załączniki do wniosku (podania o przyjęcie do szkoły):  
- 3 fotografie legitymacyjne (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem);  
- zaświadczenie komisji konkursowej (laureat/ finalista olimpiady/konkursu)  
- orzeczenie/opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli uczeń posiada!)  
- oświadczenie osoby samotnie wychowującej kandydata,  
- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata Oświadczenia znajdują się na stronie 
http://zs7koszalin.pl/oswiadczenia/ 

Od 24 czerwca 2022r. 
do 12 lipca 2022 r.  

do godz. 15:00 
 

X Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo 
ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz 
przeniesienie o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych 
szkół. 



do 12 lipca 2022 r. do 01 sierpnia 2022 r. 
 

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 18  lipca 2022 r. do 08 sierpnia 2022 r. 

 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta 
(burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. 

19 lipca 2022 r.  
godz. 12.00 

09 sierpnia 2022 r. 
godz. 12.00 

WYNIKI REKRUTACJI  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
od 09 maja 2022 r. 
do 20  lipca 2022 r. 

od 25 lipca 2022 r. 
do 09 sierpnia 2022 r. 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie. 
 

od 19 lipca 2022 r. 
do 22 lipca 2022 r. 

do godz. 15.00 

od 09 sierpnia 2022 r. 
do 11 sierpnia 2022 r. 

do godz. 15.00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci 
przedłożenia : 
-oryginału świadectwa ukończenia szkoły  
- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w 
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły a  w przypadku technikum i  branżowej szkoły I 
stopnia - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

25 lipca 2022 r. 
do godz. 12.00 

12 sierpnia 2022 r. 
do godz. 12.00 

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

 
Dodatkowe informacje:  
 
 1. Przepisy § 11bab ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID — 19 wskazują w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na 
rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. - Prawo oświatowe, oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych 
szkół dla dorosłych termin, o którym mowa odpowiednio w: 

 art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wynosi 5 dni; 

 art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wynosi 3 dni. 
 
 
 


