
§ 3. Terminarz rekrutacji. 

  

L.p. Rodzaj czynności 

Termin 

w postępowaniu  

rekrutacyjnym 

1. Podanie przez dyrektora szkoły do wiadomości kandydatów 

informacji dotyczących kryteriów przyjęć do  Szkoły. 

28 lutego 2023 r.  

(wtorek) 

2. Dzień Otwartej Szkoły  

 

W ramach Dnia Otwartej Szkoły będzie można zapoznać się z 

ofertą zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych II LO, obejrzeć sale 

dydaktyczne, porozmawiać z nauczycielami oraz uczniami. 

 

Spotkanie informacyjne dotyczące klasy międzynarodowej 1g 

(pre-IB) 

29 marca 2023 r. 

(środa) 

 

godz. 16:00 – 19:00 

 

 

 

godz. 18:00 

3. Składanie  wniosku przez kandydata  o przyjęcie do szkoły 

oraz dwóch zdjęć podpisanych na odwrocie imieniem i 

nazwiskiem kandydata.  

 

od 15 maja 2023 r.  

do 19 czerwca 2023 r.  

(dotyczy kandydatów  

do klas I A C D E F ) 

do godz. 15:00 

od 15  maja  

do 29 maja 2023 r.  

do godz.15.00 

(dotyczy kandydatów  

do klasy 1 B - oddziału 

medycznego - dwujęzycznego   

i klasy 1 G - oddziału 

międzynarodowego 

realizującego program matury 

międzynarodowej) 

 

Składanie  wniosku przez kandydata  o przyjęcie do szkoły  

oraz dwóch zdjęć podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata.  

Wnioski podpisane przez rodziców/opiekunów o przyjęcie do szkoły  

można składać w wersji papierowej do sekretariatu  szkoły w godzinach 8:00 – 15:00 

 w siedzibie szkoły przy ul. Narewskiej 11 w Białymstoku. 

 

4. Składanie podań o przystąpienie do sprawdzianu kompetencji 

językowych z języka niemieckiego (dotyczy kandydatów do 

międzyoddziałowych grup z rozszerzonym programem nauczania 

DSD w II LO). 

do 29 maja 2023 r. (poniedziałek) 

 

5. Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla 

kandydatów do oddziału międzynarodowego (kl. 1 G pre-IB). – I 

termin 

2 czerwca 2023 r.  

(piątek) 

godz. 12:00 – 13:30 

 

6. Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla 

kandydatów do oddziału medycznego - dwujęzycznego (kl. 1 B). 

2 czerwca 2023 r.  

(piątek) 

godz. 14:00 – 15:00 

 

7. Sprawdzian kompetencji językowych z języka niemieckiego na 

poziomie A2 – (dotyczy kandydatów do międzyoddziałowych grup  

z rozszerzonym programem nauczania DSD w II LO).  

5 czerwca 2023 r.  

(poniedziałek) 

godz. 14:00 – 15:30 



  

8. Ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych 

kwalifikującego  do  grup  międzyoddziałowych  z rozszerzonym 

programem nauczania  DSD  w  II LO . 

9 czerwca 2023 r.  

(piątek) 

 

9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu 

kompetencji   językowych   (dotyczy kl. 1 B i 1 G). 

13 czerwca 2023 r.  

(wtorek) 

 

10.   Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla 

kandydatów do oddziału międzynarodowego (kl. 1 G pre-IB). – II 

termin, dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich 

nie mogli przystąpić do sprawdzianu w I terminie. 

19 czerwca 2023 r. 

 (poniedziałek) 

 godz. 12:00 – 13:30 

11. Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla 

kandydatów do oddziału medycznego - dwujęzycznego (kl. 1 B). – 

II termin, dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich 

nie mogli przystąpić do sprawdzianu w I terminie. 

19 czerwca 2023 r. 

 (poniedziałek) 

godz. 14:00 – 15:00 

12. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu 

kompetencji językowych pisanego w II terminie (dotyczy kl. 1 B 

i 1 G). 

20 czerwca 2023 r. 

(wtorek) 

13. Sprawdzian kompetencji językowych z języka niemieckiego na 

poziomie A2 – (dotyczy kandydatów do międzyoddziałowych 

grup  z rozszerzonym programem nauczania  DSD w II LO) – II 

termin, dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich 

nie mogli przystąpić do sprawdzianu w I terminie. 

20 czerwca 2023 r. 

 (wtorek) 

godz. 10:00 – 11:30 

14.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu 

kompetencji językowych pisanego w II terminie (dotyczy grup 

międzyoddziałowych  z rozszerzonym programem nauczania 

DSD). 

21 czerwca 2023 r. 

(środa) 

15. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

o oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz o oryginał 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

23 czerwca -  12 lipca 2023 r. 

do godz. 15:00  

 

16. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w 

oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych 

okoliczności. 

do 12 lipca 2023 r.  

(środa) 

17. 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 lipca 2023 r. 

 (poniedziałek) 

18. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

 18  lipca 2023 r. (wtorek) 

godz. 10:00 

19. Potwierdzenie 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. 

do 21 lipca 2023 r.  

do godz. 15:00 

 



 

 

20. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

24 lipca 2023 r. (poniedziałek) 

 godz. 10:00. 

21. Ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do grupy 

międzyoddziałowej z rozszerzonym programem nauczania języka 

niemieckiego DSD. 

 24 lipca 2023 r. (poniedziałek) 

 

Postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc w szkole  

(rekrutacja uzupełniająca) 

22. 

Składanie  wniosku przez kandydata  o przyjęcie do szkoły oraz 

dwóch zdjęć podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem 

kandydata.  

Dotyczy wszystkich oddziałów w przypadku wolnych miejsc. 

od 25 lipca 2023 r.  

do 28 lipca 2023 r. 

do godz. 15:00 

23. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych o 

oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych 

okoliczności. 

do 28 lipca 2023 r. 

24.   Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla 

kandydatów do oddziału międzynarodowego (kl. 1 G pre-IB).  

1 sierpnia 2023 r.  

(wtorek) 

godz. 10:00 – 11:30 

25. Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla 

kandydatów do oddziału medycznego - dwujęzycznego (kl. 1 B).  

1 sierpnia 2023 r.  

(wtorek) 

godz. 12:00 – 13:00 

26.   

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu 

kompetencji językowych (dotyczy kl. 1 B i 1 G) w postępowaniu 

uzupełniającym. 

2 sierpnia 2023 r. 

(środa) 

27. 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 7 sierpnia 2023 r. 

(poniedziałek) 

28. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

8 sierpnia 2023 r. (wtorek) 

godz. 10:00 

29. Potwierdzenie 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. 

do 11 sierpnia 2023 r. 

do godz. 15:00 

30. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

14 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) 

 


