
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

lp. Rodzaj czynności 

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. 

Złożenie wniosku (w tym zmiana wniosku) o 

przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

Wydrukowany i podpisany przez rodzica/opiekuna 

wniosek należy złożyć wraz z wymaganymi 

dokumentami w szkole pierwszego wyboru. 

17.05 – 21.06. 

do godz. 15.00 

03.08 – 05.08. 

do godz. 15.00 

2. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej poprzez dostarczenie do szkoły 

pierwszego wyboru: 

- kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

- kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu  

  ósmoklasisty 

- ewentualnie złożenie nowego wniosku, z uwagi na          

  zamianę szkół przez kandydata 

25.06 – 14.07.  

do godz. 15.00 

 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych. 

22.07. 

 

16.08. 

 

4. 

Potwierdzenie woli nauki  poprzez przedłożenie: 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły,  

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu    

  ósmoklasisty, 

- dwóch zdjęć. 

23.07 – 30.07. 

do godz. 15.00 

17.08 – 20.08. 

 do godz. 15.00 

5. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych 

2.08. 

 

23.08. 

 

 

 

Na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w 

sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 

493 z późn. zm.) 

 

Dodatkowe informacje: 

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o 

przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej.  



2. Przepisy § 11baa ww. 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. 

 

 


