
WAŻNE TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONDAPODSTAWOWYCH  

 

TERMINY  RODZAJ CZYNNOŚCI 

15 czerwca - 10 lipca 2020 r. (do godz.15.00) Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.  

12 czerwca 2020r. 
Podanie do publicznej wiadomości terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub 

prób sprawności. 

23 czerwca - 7 lipca 2020 r. 

Przeprowadzenie: 
 sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, 
 prób sprawności fizycznej, 
 sprawdzianu kompetencji językowych,  
 sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne). 

9 lipca 2020r. 
Podanie do publicznej widomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, 

którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów uzdolnień i sprawności 

26 czerwca - 10 lipca 2020r. (do godz.15.00) Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

31 lipca - 4 sierpnia 2020 r. (do godz.15.00) 

Uzupełnienie  wniosku  o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

Możliwość zmiany przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, 

do których będą kandydować. 

12 sierpnia 2020 r. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakalikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

15 czerwca - do 14 sierpnia 2020 r. 
Wydanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na 

badania lekarskie. 

13 sierpnia - 18 sierpnia 2020 r. (do 

godz.15.00) 

Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego 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, a w 

przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia 

lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiedniego orzeczenia 

lekarskiego* o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i 

orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do 

kierowania pojazdem. 

 *W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiedniego zaświadczenia, orzeczenia 

rodzic lub kandydata pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 

sierpnia 2020r. do godz.15.00, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. 

Informację składa się w formie elektronicznej lub papierowej. Zaświadczenie lub 

orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty nie później niż do 

dnia 25 września 2020r. 

 Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie 

równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został 

przyjęty. 

19 sierpnia 2020 r. (do godz.14.00) 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

Przepisy §11b rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się 

rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na 

stronach internetowych tych jednostek.  

 

Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem ---

> https://slaskie.edu.com.pl/ 



Dodatkowe informacje: 

 

Czynności Termin 

Poinformowanie Kuratora Oświaty przez dyrektora szkoły 

ponadpodstawowej o liczbie wolnych miejsc w szkole 
19 sierpnia 2020 r. 

Opublikowanie przez właściwego Kuratora Oświaty informacji 

o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. 
do 20  sierpnia 2020 r. 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia. 
do 22  sierpnia  2020 r. 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia 

odmowy przyjęcia. 
do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia  

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej. 
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej. 
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły 

 

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

od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego 

postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. 

do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 

 

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w 

postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor 

szkoły. 

 

 
Opracowanie na podstawie przepisów prawa oświatowego i informacji na stronie MEN 

Aneta Neffe, Bożena Pastwa, Ewa Podemska – gabinet pomocy psychologiczno-pedagogicznej SP 58 


