
Harmonogram i dokumentacja w rekrutacji  

do VII Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kaliszu  

na rok szkolny 2022/2023  

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1 Złożenie Ankiety i Kwestionariusza ze zgodą rodziców na uczęszczanie kandydata 

do szkoły mistrzostwa sportowego (do pobrania ze strony szkoły 

http://www.zs9.kalisz.pl );  

do 31 maja 2022 r. 

2 Złożenie wniosku o przyjęcie do VII LO SMS. Wniosek należy uzupełnić 

elektronicznie – do pobrania https://ponadpodstawowe-kalisz.nabory.pl/   

Należy oprócz wniosku złożyć: 

- orzeczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia kandydata umożliwiający 

podjęcie nauki w szkole mistrzostwa sportowego wydane przez lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej – na podstawie art. 137 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 

grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59),  

- 2 zdjęcia legitymacyjne.  

od 16 maja 2022 r.  

do 31 maja 2022 r. 

do godz. 15.00 

3 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.  

Dokładną datę i godzinę przeprowadzenia prób sprawności fizycznej poda dyrektor w 

terminie do 13 maja 2022 r. po konsultacji z trenerami. Informacja zostanie 

zamieszczona na stronie szkoły http://www.zs9.kalisz.pl 

od 1 czerwca 2022 r.  

do 14 czerwca 2022 r.; 

 

II termin do 7 lipca 2022 r. 
4 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu 

ósmoklasisty. 

od 24 czerwca 2022 r.  

do 12 lipca 2022 r.  

do godz. 15.00 

5 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 
I termin do 20 czerwca 

2022 r.;  
II termin do 8 lipca 2022 r.; 

7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
20 lipca  2022 r. 

do godz. 10.00  

http://www.zs9.kalisz.pl/
https://ponadpodstawowe-kalisz.nabory.pl/
http://www.zs9.kalisz.pl/


8  Potwierdzenie przez rodzica kandydata 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 

od 20 lipca 2022 r. 

do 1 sierpnia 2022 r.  

do godz. 15.00 

 
9  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

2 sierpnia 2022 r.  

do godz. 13.00 
 


