
Terminy rekrutacji: 

Lp. 

Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Działanie Sposób postępowania 

1 od 15 czerwca  

do 10 lipca 

2020 r. 

do godz. 15.00 

(do klasy 

sportowej  

do 22 czerwca 

2020 r. 

do godz. 15.00) 

Składanie wniosków o przyjęcie do 

szkoły oraz dostarczenie 

świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej. Termin na 

dostarczenie świadectwa w dniach 

od 26 czerwca do 10 lipca zawiera 

się w terminie złożenia wniosku 

o przyjęcie do szkoły(można więc 

złożyć wniosek wcześniej 

i dostarczyć potem świadectwo lub 

wykonać obie rzeczy łącznie). 

Wnioski oraz załączniki 

typu orzeczenie poradni 

psychologiczno-

pedagogicznej, 

oświadczenie 

o wielodzietności lub 

o samotnym wychowywaniu 

dzieci składamy w formie 

elektronicznej lub 

bezpośrednio w szkole. 

Świadectwa dostarczamy 

bezpośrednio w szkole 

z zachowaniem reguł 

bezpieczeństwa. 

2 od 31 lipca 

do 4 sierpnia 

2020 r. 

do godz. 15.00 

Dostarczenie do szkoły 

zaświadczenia o wynikach  

egzaminulub zmiana wniosku,  

w tym możliwa jest  

zmiana szkół, wybranych 

oddziałów oraz grup językowych. 

Bezpośrednio do szkoły 

z zachowaniem 

obowiązujących w tym 

czasie reguł postępowania 

w przestrzeni publicznej. 

3 do 4 sierpnia 

2020 r. 

Weryfikacja wniosków przez 

komisję  

---- 

4 12 sierpnia 

2020 r. 

 

Ogłoszenie listy kandydatów 

zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych 

W formie publikacji 

wyników na stronie 

internetowej szkoły oraz 

w formie list wywieszonych 

w szkole. 

5 13 – 18sierpnia 

2020 r. 

do godz. 15.00 

Potwierdzenie przez rodzica 

kandydata woli podjęcia nauki 

w danej szkole poprzez  złożenie  

oryginałów świadectwa 

i zaświadczenia o wynikach 

egzaminu o ile nie zostały one 

złożone w uzupełnieniu wniosku 

o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej. 

W formie dostarczenia 

osobiście przez kandydata 

lub rodzica z zachowaniem 

reguł postępowania 

w przestrzeni publicznej. 



6 19  sierpnia 

2020 r. 

do godz. 14.00 

Ogłoszenie listy  kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych 

W formie publikacji 

wyników na stronie 

internetowej szkoły oraz 

w formie list wywieszonych 

w szkole 

 

Tryb odwoławczy 

 

W bieżącym roku szkolnym na podstawie przepisów MEN nie ma postępowania 

uzupełniającego. Do 20 sierpnia Kuratorium Oświaty publikuje listę wolnych miejsc 

w szkołach. Można się odwołać od decyzji komisji rekrutacyjnej w trybie i formie określonych 

w pliku ,,MEN Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021” dostępnym na stronie 

internetowej szkoły. 

 


