
Terminy składania dokumentów i rekrutacji do ZSNr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku 

Podlaskim na rok szkolny 2023/2024.  

 

Lp. Rodzaj czynności:  Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

 

1. 

 

 

Złożenie wniosku, w tym zmiana 

wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym (podpisanego 

przez co najmniej jednego 

rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Uwaga: 

Inny termin składania dokumentów do 

oddziału przygotowania wojskowego 

 

  

15.05 - 19.06.2023 r. 

do godz. 15:00 

 

 

 

 

15.05 – 29.05.2023 r.   

do godz. 15:00 

 

25.07 –28.07.2023 r. 

 do godz. 15:00 

 

 

 

 

25.07 –28.07.2023 r. 

 do godz. 15:00 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej o świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej i o 

zaświadczenie o wyniku egzaminu 

ósmoklasisty.  

23.06 - 12.07.2023r. 

do godz. 15:00  
X 

3. Określenie przez dyrektora szkoły i 

podanie do publicznej wiadomości 

szczegółowego terminu przeprowadzenia 

prób sprawności fizycznej (dla oddziału 

przygotowania wojskowego) 

 

do 12.05.2023r. 

4. Przeprowadzenie prób sprawności 

fizycznej, o których mowa w art.137 ust.4 

w związku z art. 137 ust.1 pkt 3- 4 

30.05 – 07.06.2023 r. 

 

II termin 1): 

do 30.06.2023 r. 

od 01.08.2023r. 

do 03.08.2023r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów, którzy uzyskali pozytywne 

wyniki prób sprawności fizycznej. 

I termin:  

do 13.06.2023 r.  

 

II termin 1):  

do 04.07.2023 r. 

 

 

do 04.08.2023 r. 

6. 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) wskazanych w 

oświadczeniach. 

 

do 17.07.2023 r. 
 

do 07.08.2023r. 

7. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

18.07.2023 r. 

o godz. 10:00 

08.08.2023r. 

o godz. 10:00 



kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych  

8. Wydanie przez szkołę prowadzącą 

kształcenie zawodowe skierowania na 

badanie lekarskie, o którym mowa w 

art.134 ust.1 pkt 2-6 ustawy – Prawo 

oświatowe.  

od 15.05.2023r.  

do 19.07.2023r. 

 

od 25.07.2023r. 

do 09.08.2023r. 

9. Potwierdzenie przez rodzica 

kandydata albo kandydata 

pełnoletniego woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu 

zewnętrznego, o ile nie zostały one 

złożone w uzupełnieniu wniosku o 

przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, 

a 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.  

do 21.07.2023r.   

do godz. 15:00 

do 11.08.2023r. 

do godz. 15:00 

10. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych 

24.07.2023r. 

o godz. 10:00 

14.08.2023r. 

o godz. 10:00 

11. Sporządzenie i przekazanie Podlaskiemu 

Kuratorowi Oświaty informacji o liczbie 

wolnych miejsc w szkole – w celu 

udostępnienia na stronie internetowej 

kuratorium.  

24.07.2023 r. 

do godz. 14:30 

14.08.2023r. 

do godz. 14:30 

 

 
1) dla kandydatów , którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do 

sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie. 

 

 

Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych 

umieszczone będą w widocznym miejscu w siedzibie szkoły (drzwi wejściowe szkoły). 

 

Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz 

najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 


