
Załącznik nr 2 

do Regulaminu rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 

I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Hajnówce 

 
HARMONOGRAM REKRUTACJI  

do Oddziału Przygotowania Wojskowego  
na rok szkolny 2021/2022 

 

L.p. Rodzaj czynności Terminy w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Terminy w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1.  Złożenie wniosku (podania) podpisanego 

przez co najmniej jednego rodzica/prawnego 

opiekuna o przyjęcie do szkoły do oddziału 

przygotowania wojskowego. 

 

od 17 maja 2021 r.  

do 21 czerwca 2021 r.  

do godz. 15.00 

 

 

Od 3 sierpnia 2021 r. 

Do 5 sierpnia 2021 r. 

2.  Podanie do publicznej wiadomości przez 

dyrektora szkoły terminu przeprowadzenia 

prób sprawności fizycznej 

 

do 28.05.2021 r.  

 

 

 

3.  Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej   

 od 8 czerwca 2021 r. 

do 16 czerwca 2021 r. 

 

 

od 1 lipca do 8 lipca 

2021 r. 

 

4.  Podanie do wiadomości listy kandydatów, 

którzy uzyskali pozytywne wyniki prób 

sprawności fizycznej  

 

 

do 18 czerwca 2021 r. 

 

do 9 lipca 2021 r. 

 

5.  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i 

o zaświadczenie o wyniku egzaminu 

ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku 

w tym zmiana przez kandydata wniosku o 

przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których 

kandyduje 

 

od 25 czerwca 2021 r.  

do 14 lipca 2021 r.  

do godz. 15.00 

 

6.  Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i 

dokumentów potwierdzających spełnienie 

przez kandydatów warunków i kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym (w przypadku OPW orzeczenia 

lekarskiego) 

 

do 14 lipca 2021 r. 

 



 

7.  Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

 

 

22 lipca 2021 r. 

do godz. 15.00 

 

8.  Potwierdzenie przez kandydatów woli 

podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o 

wynikach egzaminu, jeśli nie zostały 

wcześniej złożone  

 

Od 23 lipca 2021 r.  

do 30 lipca 2021 r. 

do godz. 15.00  

 

9.  Publikacja listy kandydatów przyjętych do 

szkoły  

2 sierpnia 2021 r.  

do godz. 14.00  

 

 


