
Załącznik nr 1 
 
                              Katowice, dnia 28 stycznia 2022 r. 

 
 

Na podstawie: art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  
(tekst jednolity: Dz. U. z  2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) 

 
ustala się 

 
terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,  
w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klasy I oraz oddziału  
mistrzostwa sportowego w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 8 wchodzących w skład Zespołu Szkół   
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, dla którego organem prowadzącym  
jest Województwo Śląskie, w następujący sposób: 
 
a) do klasy I  

 

Lp. Rodzaj czynności 

 
Terminy  

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

 

Terminy  
w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. 
Złożenie zgłoszenia/wniosku  
o przyjęcie do szkoły podstawowej  
wraz z dokumentami 

1 lutego 2022 r. 
8 kwietnia 2022 r. 

9 maja 2022r.  
12 sierpnia 2022 r. 

2. 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
zgłoszeń/ wniosków o przyjęcie  
do szkoły podstawowej  

12 kwietnia 2022 r. 16 sierpnia 2022 r. 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości  
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych  

14 kwietnia 2022 r. 
 

17 sierpnia 2022 r. 

4. 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia.  

15-22 kwietnia 2022 r. 
18 sierpnia 2022 r. 
23 sierpnia 2022 r. 

5. 

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

28 kwietnia 2022 r. 
 

24 sierpnia 2022 r. 
 

 

b) do oddziału mistrzostwa sportowego w klasie VI  
 

 

Lp. 

 

 

 
Rodzaj czynności 
 
 

Terminy  
w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Terminy  
w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. 
Podanie informacji o liczbie wolnych 
miejsc w oddziale mistrzostwa 
sportowego 

7 lutego 2022 r. 4 lipca 2022 r. 

2. 

Złożenie wniosku o przyjęcie  
do oddziału mistrzostwa sportowego  
wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków  
lub kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym. 

9 lutego 2022 r. 
25 marca 2022 r. 

5 lipca 2022 r.  
29 lipca 2022 r. 



3. 

Przeprowadzenie prób sprawności 
fizycznej dla kandydatów na warunkach 
ustalonych przez polski związek 
sportowy właściwy dla danego sportu. 

28 marca 2022 r. 
5 kwietnia 2022 r. 

1 -12 sierpnia 2022 r. 

4. 

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

7 kwietnia 2022 r. 16 sierpnia 2022 r. 

5. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do oddziału 
mistrzostwa sportowego oraz 
dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków 
lubi kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym.  

11-12 kwietnia 2022 r. 17 sierpnia 2022 r. 

6. 

Podanie do publicznej wiadomości  
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych  
i kandydatów niezakwalifikowanych 

14 kwietnia 2022 r. 18 sierpnia 2022 r. 

7. 
Dostarczenie przez kandydatów 
zakwalifikowanych oryginału 
świadectwa promocyjnego do klasy VI 

do 29 czerwca 2022 r.  do 24 sierpnia 2022 r. 

8. 

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

30 czerwca 2022 r. 25 sierpnia 2022 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


