
Harmonogram rekrutacji 
 do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych:  

Technikum Nr 2, 
IV Liceum Ogólnokształcącego, 

 Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2  
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce 

na rok szkolny 2023/2024 
Lp. Data Postępowanie 
REKRUTACJA ZASADNICZA 

1. 

od 15 maja 2023 r. 

do 29 maja 2023 r. do godziny 
15.00 

Kandydaci do oddziałów przygotowania wojskowego   
składają wniosek o przyjęcie do szkoły oraz 
dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym (podpisanego przez jednego 
rodzica/prawnego opiekuna) 

2. 

od 15 maja 2023 r. 

do 19 czerwca 20223 r. do 
godziny 15.00 

Kandydaci do pozostałych oddziałów składają 
wniosek o przyjęcie do szkoły oraz dokumenty 
potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym (podpisanego przez jednego 
rodzica/prawnego opiekuna) 

3. 

Od 23 czerwca 2023 r. do 12 
lipca 2023 r. do godziny 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu 
ósmoklasisty. 
Złożenie nowego wniosku, w przypadku zmiany szkoły 
przez kandydata. 

5. 

6 czerwca 2023 r.(wtorek) 

II termin. (dotyczy kandydatów, którzy z 
przyczyn niezależnych od siebie nie mogli 
przystąpić do sprawdzianu w pierwszym 
terminie) – 30 czerwca 2023 r. 
(piątek) 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla 
kandydatów do oddziałów przygotowania wojskowego  

6. 

Do 14 czerwca 2023 r. 

II termin do 6 lipca 2023 (dotyczy 
kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od 
siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu 
w pierwszym terminie) 

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki 
prób sprawności fizycznej. 

7. 
do 18 lipca 2023 r. weryfikacja wniosków o przyjęcie do ZSZ Nr 2 

w Ostrołęce i innych złożonych dokumentów przez 
Szkolną Komisję Rekrutacyjną 

8. 
21 lipca 2023 r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do 

przyjęcia do oddziałów klas pierwszych ZSZ Nr 2 
w Ostrołęce oraz listy osób niezakwalifikowanych  

9. od 15 maja 2023 r.  
Wydawanie przez szkołę skierowań na badania 
lekarskie kandydatom, którzy dokonali wyboru 
kształcenia w danym zawodzie. 



do 24 lipca 2023 r.  

10. 

od 21 lipca 2023 r.  

do 26 lipca 2023 r. do godz. 
15.00 

zakwalifikowani kandydaci potwierdzają wolę 
przyjęcia do szkoły, składając oryginał świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej, oryginał 
zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty oraz 
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu*, 
oryginały innych uwzględnianych w rekrutacji 
dokumentów, dwa aktualne zdjęcia (rozmiar 35 x 45 
mm; podpisane na odwrocie: imię i nazwisko) 

11. 
27 lipca 2023 r. do  godz. 14.00 ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną list 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

12. 
od 31 lipca 2023 r.  

do 2 sierpnia 2023 r.  do godz. 
15.00 

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę   
w postępowaniu rekrutacyjnym. 

13. 3 sierpnia 2023 r. (czwartek) Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej 

14. 
Do 7 sierpnia 2023  r.  Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki 
prób sprawności fizycznej. 

15. 

9 sierpnia 2023 r. podanie do wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
w rekrutacji uzupełniającej (w kolejności 
alfabetycznej) 

16. od 31 lipca 2023 r.  

do 9 sierpnia 2023 r. 

Wydawanie przez szkołę skierowań na badania 
lekarskie kandydatom, którzy dokonali wyboru 
kształcenia w danym zawodzie. 

17. 

Od 9 sierpnia 2023 r. 

do 10 sierpnia 2023 r. godz. 
15.00 

zakwalifikowani kandydaci potwierdzają wolę 
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej i oryginału 
zaświadczenia o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty 
oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu*; 
składają także oryginały innych uwzględnianych 
w rekrutacji dokumentów, dwa aktualne zdjęcia 
(rozmiar 30 x 42 mm; podpisane na odwrocie: imię 
i nazwisko)  

18. 
11 sierpnia 2023 r. godz. 14.00 ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną list 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na 
rok szkolny 2023/2024 

  

 

* W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego 
zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz 
odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami 
i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. 


