
HARMONOGRAM REKRUTACJI 

na rok szkolny 2020/2021  

do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych 
 

Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 130 

iart.134 UPO) 

Od 15 czerwca  2020 r. (poniedziałek) – 

do 10 lipca 2020 r. do godz.15.00 (piątek) 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej 

Do 26 czerwca 2020 r. (piątek)  

do 10 lipca 2020 r. do godz.15.00 (piątek) 

Uwaga: może być także wersja elektroniczna. 

Uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły 

podstawowej o zaświadczenie o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty. 

Od 31 lipca 2020 r. (piątek)  

do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 (wtorek) 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

12 sierpnia 2020 r. (środa) 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata - albo 

kandydata pełnoletniego - woli przyjęcia w 

postaci: 

1) przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 

gimnazjum/ szkoły podstawowej i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego/ósmoklasisty  

2) zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

Od 13 sierpnia 2020 r. (czwartek) 

do 18 sierpnia 2020 r. (wtorek)  

Uwaga: 

W przypadku braku możliwości przedłożenia 

takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic 

kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o 

tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 

2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę 

niedotrzymania terminu. Wówczas 

zaświadczenie lub orzeczenie składa się 

dyrektorowi szkoły, do której uczeń został 

przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych do szkoły (art. 158 

UOP) 

19 sierpnia 2020 r. do godz.14.00 (środa) 

 

UWAGA! 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o 

przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie. 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 

odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. Jest to podyktowane brakiem 

możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego tj. do końca 

sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie 

rekrutacyjne (art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe). 


