
Terminy przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,  w tym terminy składania dokumentów,   

do klas I publicznych szkół  ponadpodstawowych -  Technikum nr 1, I Liceum Ogólnokształcącego,  Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 

 

Rodzaj czynność 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły, wraz z dokumentami 
od 11 maja 2020                                

do 23 czerwca 2020                     

do godz. 15.00 

od 22 do 27 lipca 2020                          

do godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia 

szkoły oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,                       

w przypadku  kandydatów ubiegających się  o przyjęcie do klasy wielozawodowej 

zaświadczenie o przyjęciu na praktykę (umowę o pracę w celu przygotowania 

zawodowego) 

od 26 czerwca 2020                                

do 30 czerwca 2020                        

do godz.15.00 

- 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej   i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata 

warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych czynności  

 

do 24 czerwca 2020 

 

do  29 lipca 2020 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez 

wójta(burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach 

10 lipca 2020 16 sierpnia 2020 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych 
13  lipca 2020 17 sierpnia 2020 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki  

w wybranej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły                

 i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały 

złożone oraz opinii i orzeczeń poradni, zaświadczeń, dwóch zdjęć, karty zdrowia , 

orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiające podjęcie nauki w szkole wydane 

przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej                                                                                                                            

od 13 lipca 2020                      

do 20 lipca 2020                            

do  godz.15:00 

do 17 sierpnia 2020                                       

do 21sierpnia 2020                                                       

do  godz. 15:00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych   i nieprzyjętych 
21 lipca 2020                                

do godz. 14:00 
24 sierpnia 2020 do  godz. 14:00 

 


