
 

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO 

W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

IM. S. WYSPIAŃSKIEGO W BĘDZINIE 
 

 

 

 

 od 16 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r. do godz. 15:00  

złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami 

(podpisanego przez jednego rodzica/prawnego opiekuna)  

o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego w II Liceum 

Ogólnokształcącego w Będzinie wraz z dokumentami 

 

 do 6 czerwca 2022r do godz. 14.00 

przesłanie drogą elektroniczną zgłoszenia do sprawdzianu 

kompetencji językowych 

 

 7 czerwca 2022r.  godz. 12.00  

przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych (I termin) 

 

 9 czerwca 2022r 

podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, 

którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji 

językowych (I termin) 

 

 14 czerwca 2022r godz. 12.00  

przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla 

kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli 

przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie (II termin) 

 

 

 



 15 czerwca 2022r. 

podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, 

którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu kompetencji 

językowych (II termin) 

 

 

 od 24czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz.15:00  

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego 

w Będzinie o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  

i o zaświadczenie o wyniku egzaminów ósmoklasisty oraz złożenie 

nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku  

o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje 

 

 20 lipca 2022r.  

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

  kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

 

 od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godz.15:00  

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały 

one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do II Liceum 

Ogólnokształcącego w Będzinie 

 

 29 lipca 2022 r. do godz. 14:00  
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 


