
HARMONOGRAM  REKRUTACJI  DO SZKÓŁ  PONADPODSTAWOWYCH  NA  ROK  SZKOLNY  2020/2021 

Lp. Rodzaj czynności  
Termin  

w postępowaniu rekrutacyjnym 

1 2 3 

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z wymaganymi 

załącznikami1 

od 15 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. 
 

2 Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej od 26 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. 

3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie    

o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

od 31 lipca 2020r. do 4 sierpnia 2020r. 

4 Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 2 12 sierpnia 2020r. 

 

5 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie 

lekarskie  

od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.   

6 Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty.  W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi 

również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu3 

od 13 sierpnia 2020r. do 18 sierpnia 2020r. 

7 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 2 19 sierpnia 2020r. 

 

1 – w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki można składać elektronicznie 

2  - w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów 

(zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych może odbywać się za pomocą stron internetowych szkół 

3 – w przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 
2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie 
później niż do 25 września 2020 r. Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której 
uczeń został przyjęty.  
 


