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 TERMINY POST�POWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POST�POWANIA UZUPEŁNIAJ�CEGO, A TAK�E TERMINY SKŁADANIA 

DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, Z WYJ�TKIEM BRAN�OWYCH SZKÓŁ II 

STOPNIA, SZKÓŁ POLICEALNYCH I LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁC�CYCH DLA DOROSŁYCH ORAZ DO KLAS WST�PNYCH 

 
 

 
Lp. 

 
 

Rodzaj czynno�ci 

 
Termin  

w post�powaniu  
rekrutacyjnym  

 

 
Termin  

w post�powaniu 
uzupełniaj�cym 

 
1. Zło�enie wniosku o przyj�cie do szkoły ponadpodstawowej                 

wraz z dokumentami z wył�czeniem szkół i oddziałów dwuj�zycznych i 
oddziałów mi�dzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego 
oraz szkół i oddziałów prowadz�cych szkolenie sportowe.  

od 11 maja 2020 r.  
do 23 czerwca 2020 r.  

do godz. 15.00 
 

od 22 lipca 2020 r.  
do 27 lipca 2020 r. 

 do godz. 15.00 

od 26 pa�dziernika 2020 r.  
do 13 listopada 2020 r.  

do godz. 15.001 
 

od 14 grudnia 2020 r.  
do 17 grudnia 2020 r.  

do godz. 15.001 

2.  Zło�enie wraz z dokumentami wniosku o przyj�cie do szkoły 
ponadpodstawowej dwuj�zycznej, oddziału dwuj�zycznego, oddziału 
mi�dzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole 
ponadpodstawowej oraz do szkół i oddziałów prowadz�cych szkolenie 
sportowe w szkołach ponadpodstawowych. 
 

od 11 maja 2020 r.  
do 20 maja 2020 r.  

do godz. 15.00 
 

od 22 lipca 2020 r.  
do 27 lipca 2020 r. 

 do godz. 15.00 

nie dotyczy2 

 
nie dotyczy2 

 
3. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnie� kierunkowych.   

 
 
 

od 21 maja 2020 r.  
do 25 maja 2020 r. 

II termin3: 
od 15 czerwca 2020 r.  
do 18 czerwca 2020 r.  

od 28 lipca 2020 r.  
do 29 lipca 2020 r.  

 

nie dotyczy2 nie dotyczy2 

                                                           
1 dotyczy bran�owej szkoły I stopnia, w której zaj�cia dydaktyczno -wychowawcze rozpoczynaj� si� w pierwszym powszednim dniu lutego 
2 w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021 w szkołach, w których zaj�cia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynaj� si� w pierwszym dniu lutego, nie ma oddziałów, 
w których wymagane jest przeprowadzenie sprawdzianów albo prób sprawno�ci fizycznej 
3
 dla kandydatów, którzy z przyczyn niezale�nych od nich nie mogli przyst�pić do sprawdzianu lub prób sprawno�ci w pierwszym te rminie 
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Lp. 

 
 

Rodzaj czynno�ci 

 
Termin  

w post�powaniu  
rekrutacyjnym  

 

 
Termin  

w post�powaniu 
uzupełniaj�cym 

 
4. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji j�zykowych (klasy 

wst�pne).  
od 26 maja 2020 r. 
do 28 maja 2020 r. 

II termin3: 
od 15 czerwca 2020 r.  
do 18 czerwca 2020 r. 

30 lipca 2020 r.  
 

nie dotyczy2 

 
nie dotyczy2 

5. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji j�zykowych.  od 29 maja 2020 r.  
do 2 czerwca 2020 r.  

II termin3: 
od 15 czerwca 2020 r.  
do 18 czerwca 2020 r.  

od 31 lipca 2020 r.  
do 3 sierpnia 2020 r.  

nie dotyczy2 

 
nie dotyczy2 

6. Przeprowadzenie prób sprawno�ci fizycznej. 
 

od 3 czerwca 2020 r.  
do 8 czerwca 2020 r.  

II termin3: 
od 15 czerwca 2020 r.  
do 18 czerwca 2020 r. 

od 4 sierpnia 2020 r.  
do 6 sierpnia 2020 r.  

nie dotyczy2 

 
nie dotyczy2 

7. Podanie do publicznej wiadomo�ci przez komisj� rekrutacyjn� listy 
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnie� 
kierunkowych. 
 

do 10 czerwca 2020 r. 
II termin3: 

do 19 czerwca 2020 r.  

do 7 sierpnia 2020 r. 

nie dotyczy2 

 
nie dotyczy2 

 
8. Powiadomienie kandydatów o wynikach sprawdzianu predyspozycji 

j�zykowych, sprawdzianu kompetencji j�zykowych i próby sprawno�ci 
fizycznej. 

do 10 czerwca 2020 r. 
II termin3: 

do 19 czerwca 2020 r.    

do 7 sierpnia 2020 r.  
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Lp. 

 
 

Rodzaj czynno�ci 

 
Termin  

w post�powaniu  
rekrutacyjnym  

 

 
Termin  

w post�powaniu 
uzupełniaj�cym 

 
 
 

nie dotyczy2 
 

nie dotyczy2 

9. Uzupełnienie wniosku o przyj�cie do szkoły ponadpodstawowej               
o �wiadectwo uko�czenia szkoły oraz za�wiadczenie o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty. 
 

od 26 czerwca 2020 r.  
do 30 czerwca 2020 r. 

do godz. 15.00 
 

nie dotyczy 

10. Weryfikacja przez komisj� rekrutacyjn� wniosków o przyj�cie do szkoły 
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzaj�cych okoliczno�ci zawarte 
w o�wiadczeniach, w tym dokonanie przez przewodnicz�cego komisji 
rekrutacyjnej czynno�ci zwi�zanej z ustaleniem tych okoliczno�ci. 

do 24 czerwca 2020 r.  
 

do 29 lipca 2020 r.  

do 16 listopada 2020 r.1  do 18 grudnia 2020 r.1 

11. Weryfikacja przez komisj� rekrutacyjn� wniosków o przyj�cie do szkoły 
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzaj�cych spełnianie           
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwag�                  
w post�powaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta 
(burmistrza lub prezydenta) okoliczno�ci wskazanych w o�wiadczeniach. 

do 10 lipca 2020 r. 
 

do 14 sierpnia 2020 r. 

do 1 grudnia 2020 r.1 do 7 stycznia 2021 r.1 

12. Podanie do publicznej wiadomo�ci przez komisj� rekrutacyjn� listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 
 

13 lipca 2020 r.  
godz. 10.00 

 

17 sierpnia 2020 r.  
godz. 10.00 

2 grudnia 2020 r. 
godz. 10.001 

 

8 stycznia 2021 r. 

godz. 10.001 

13. Wydanie przez szkoł� prowadz�c� kształcenie zawodowe skierowania    
na badanie lekarskie i psychologiczne z uwzgl�dnieniem obowi�zuj�cych 
przepisów.4 

od 11 maja 2020 r.  
do 14 lipca 2020 r.  

od 22 lipca 2020 r.  
do 18 sierpnia 2020 r. 

  

                                                           
4
 w szczególno�ci: ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o słu�bie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175, z pó�n. zm.), ustaw y z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieruj�cych 

pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z pó�n. zm.), rozporz�dzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie bada � lekarskich kandydatów do szkół 
ponadpodstawowych lub wy�szych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych 
oraz doktorantów (Dz. U. poz. 1651), rozporz�dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie bada� lekarskich osób ub iegaj�cych si� o uprawnienia  
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Lp. 

 
 

Rodzaj czynno�ci 

 
Termin  

w post�powaniu  
rekrutacyjnym  

 

 
Termin  

w post�powaniu 
uzupełniaj�cym 

 
od 26 pa�dziernika 2020 r.  

do 7 grudnia 2020 r.1 

 

od 14 grudnia 2020 r.  
do 14 stycznia 2021 r.1  

14. Potwierdzenie woli przyj�cia w postaci przedło�enia oryginału 
�wiadectwa uko�czenia szkoły i oryginału za�wiadczenia o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one zło�one w uzupełnieniu 
wniosku o przyj�cie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły 
prowadz�cej kształcenie zawodowe – tak�e za�wiadczenia lekarskiego 
zawieraj�cego orzeczenie o braku przeciwskaza� zdrowotnych               
do podj�cia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzecze�, o 
których mowa w  art. 134 ust. 1 pkt 4-5 ustawy Prawo o�wiatowe. 

od 13 lipca 2020 r.   
do 20 lipca 2020 r.  

do godz. 15.00 
 

od 17 sierpnia 2020 r.  
do 21 sierpnia 2020 r.  

do godz. 15.00 

od 2 grudnia 2020 r. 
do 10 grudnia 2020 r.   

do godz. 15.001 

od 8 stycznia 2021 r.  
do 19 stycznia 2021 r. 

do godz. 15.001 

15.  Podanie do publicznej wiadomo�ci przez komisj� rekrutacyjn� listy 
kandydatów przyj�tych i kandydatów nieprzyj�tych. 

21 lipca 2020 r.  
godz. 13.00 

 

24 sierpnia 2020 r.  
godz. 13.00 

11 grudnia 2020 r. 

godz. 13.001 

 

20 stycznia 2021 r. 

godz. 13.001 

16. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej 
Wielkopolskiego Kuratora O�wiaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 
 

21 lipca 2020 r. 
do godz. 15.00 

 

24 sierpnia 2020 r. 
do godz. 15.00 

17. Opublikowanie przez Wielkopolskiego Kuratora O�wiaty informacji o 
liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. 
 

21 lipca 2020 r. 
godz. 15.00 

 

24 sierpnia 2020 r. 
godz. 15.00 

18. Wyst�pienie do komisji rekrutacyjnej o sporz�dzenie uzasadnienia 
odmowy przyj�cia. 
 

do 28 lipca 2020 r.  do 31 sierpnia 2020 r.  
do 18 grudnia 2020 r.  do 27 stycznia 2021 r.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. poz. 1659), rozporz�dzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniaj�cego rozporz�dzenie w sprawie bada� 
lekarskich osób ubiegaj�cych si� o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2020 r. poz. 62). 
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Lp. 

 
 

Rodzaj czynno�ci 

 
Termin  

w post�powaniu  
rekrutacyjnym  

 

 
Termin  

w post�powaniu 
uzupełniaj�cym 

 
19. 

 
Sporz�dzenie przez komisj� rekrutacyjn� uzasadnienia odmowy 
przyj�cia. 

do 5 dni od dnia wyst�pienia o sporz�dzenie uzasadnienia odmowy 
przyj�cia  
 

20. 
 

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygni�cia komisji 
rekrutacyjnej. 
 

do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyj�cia 

21. 
 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygni�cia komisji 
rekrutacyjnej. 
 

do 7 dni od dnia zło�enia odwołania do dyrektora szkoły 

 


