
TERMINY  

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  

W  ZESPOLE  SZKÓŁ TECHNICZNYCH 

W LEŻAJSKU  

 

 ROK SZKOLNY 2023/2024 
 

Przyjmuje się następujące terminy przebiegu rekrutacji podane 

przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty: 
 

15 maj – 16 czerwiec 2023r. 

 do godz. 15
00 

Składanie przez kandydatów wniosków  

o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 

15 maj- 18 lipiec 2023r. 
Wydanie przez szkołę skierowania  

na badania lekarskie 

23 czerwiec- 10 lipiec 2023r. 

do godz.15
00 

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach  

egzaminu ósmoklasisty 

do 17 lipca 2023r.  

do godz. 12
00 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych 

17 lipiec- 21 lipiec 2023r.  

do godz.15
00

 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci złożenia: 

 oryginału świadectwa ukończenia szkoły, 

 oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu    ósmoklasisty, 

 zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu, 

 orzeczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 

pojazdami (w zawodach przygotowujących  

do uzyskania umiejętności kierowania 

pojazdami silnikowymi), 

  karty zdrowia,  

 3 zdjęć podpisanych  na odwrocie. 

24 lipiec 2023r.  

do godz. 12
00 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych do szkoły 

 



TERMINY  

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  

DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA 

PRZY ZESPOLE  SZKÓŁ  TECHNICZNYCH   

W LEŻAJSKU 

 

 ROK SZKOLNY 2023/2024 
 

Przyjmuje się następujące terminy przebiegu rekrutacji podane 

przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty: 
 

do 28 czerwca 2023r.
 Składanie przez kandydatów wniosków  

o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 

do 4 lipca 2023r.  

do godz. 12
00 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych 

do 5 lipca 2023r. 
Wydanie przez szkołę skierowania  

na badania lekarskie 

4 lipiec- 11 lipiec 2023r.  

do godz.15
00

 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci złożenia: 

 oryginału świadectwa ukończenia branżowej 

 szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły 

zawodowej, 

  zaświadczenia o zawodzie nauczanym  

w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej 

szkole zawodowej, 

 zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu, 

 orzeczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 

pojazdami, 

 3 zdjęć podpisanych  na odwrocie. 

12 lipiec 2023r.  

do godz. 12
00

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych do szkoły 

  


