
ZASADY REKRUTACJI 

absolwentów szkół podstawowych 

do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

na rok szkolny 2021/2022 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę-prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017r. poz. 60). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59). 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 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 ze zm.) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017r. poz. 610). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie 

kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami 

polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty 

innych państw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1655). 

6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. 

poz.1000). 

 

§1 

1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna 

powołana przez dyrektora szkoły. 

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

2. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych. 

3. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, 

sprawdzianu,sprawdzianu kompetencji językowych, badania przydatności, egzaminu 

wstępnego lub badania uzdolnień kierunkowych. 

4. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

 

§2 



1. Rekrutacja kandydatów na rok szkolny 2021/2022 odbywa się za pośrednictwem systemu 

rekrutacji elektronicznej. 

2. Kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły. Do wniosku dołącza się dokumenty 

potwierdzające spełnianie przez kandydata właściwych kryteriów, a w tym: 

1) świadectwo ukończenia szkoły; 

2) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty; 

3) w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych 

przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc 

uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2020/21 

4) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym 

publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia 

z problemami zdrowotnymi do szkoły oraz inne dokumenty, zgodnie z „Ustawą”. 

§ 3 

1. O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy decyduje liczba punktów: 

1) uzyskanych przez ucznia z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki 

w szkole podstawowej; 

2) liczba punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch   

obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły. 

w: 

a) Technikum nr 2 

 technik informatyk (z grupą E-SPORT, grupy mundurowe – cyberbezpieczeństwo), 

klasa z rozszerzoną ilością godzinz matematyki, fizyki; 

 technik logistyk (grupy mundurowe OPW,Policyjne), klasa z rozszerzoną 

ilością godzin matematyki, geografii; 

 technik handlowiec (z grupą E-HANDEL), klasa z rozszerzoną ilością godzin 

matematyki, geografii; 

 technik transportu kolejowego klasa z rozszerzoną ilością godzin matematyki i fizyki 

z geografii, informatyki, wiedzy o społeczeństwie, 

 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

 

 

b) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 

klasa wielozawodowa / magazynier - logistyk 

- język polski 

- matematyka 

- informatyka 

- technika 

 

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 

 



4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

a) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie 

szkoły, konkursach tematycznych o zasięgu ogólnopolskim organizowanych  

przezkuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień zgodnie 

z Postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty 2020/2021 

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiskaszkolnego,  

w szczególności w formie wolontariatu. 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów  

zproblemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia  

zewzględu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno 

- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego albo jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

kryteria: 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność kandydata; 

3)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

Przy tym, kryteria te mają jednakową wartość. 

 

 

§ 4 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani  

w pierwszej kolejności, jeżeli spełniają odpowiednie warunki określone w Ustawie. 

 

§ 5 

1) Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech 

wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu ósmoklasisty oraz innych osiągnięć 

kandydata do szkół Ponadgimnazjalnych. 

 

a. W przypadku  przeliczania  na  punkty  wyników  egzaminu  ósmoklasisty,  o którym  

mowa  w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 

ustawy – Prawo oświatowe:  



 

1)   wynik przedstawiony w procentach z: a)   języka polskiego, b)   matematyki – mnoży się 

przez 0,3;  

2)   wynik przedstawiony w procentach z:  

a)   jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 

pkt 4 ustawy o systemie oświaty,  

b)   języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,2.  

 

b.  W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 

134 ust. 2 pkt 2, art. 135 ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 139 ust. 2 pkt 2, art. 140 ust. 3 

pkt 3 i art. 143 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, wymienionych  odpowiednio  na  

świadectwie  ukończenia  szkoły  podstawowej,  świadectwie  promocyjnym  do  klasy  VII 

szkoły podstawowej lub świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia, za oceny 

wyrażone w stopniu:  

1)   celującym – przyznaje się po 18 punktów;  

2)   bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;  

3)   dobrym – przyznaje się po 14 punktów;  

4)   dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;  

5)   dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.  

 

c.  Za  świadectwo  ukończenia  szkoły  podstawowej  z wyróżnieniem,  świadectwo  

promocyjne  do  klasy  VII  szkoły podstawowej  z wyróżnieniem  lub  świadectwo  

ukończenia  branżowej  szkoły  I stopnia  z wyróżnieniem,  o których  mowa odpowiednio   

w art. 134  ust. 2  pkt 3,  art. 135 ust. 4  pkt 2,  art. 137  ust. 6  pkt 3,  art. 139  ust. 2  pkt 3, art. 

140  ust. 3  pkt 4 i art. 143 ust. 3 pkt 3 ustawy – Prawo oświatoweprzyznaje się 7 punktów.  

 

d.   W przypadku  przeliczania  na  punkty  kryterium,  o którym  mowa  w art. 134 ust. 2 pkt 

4 lit. a,  art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 

ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo oświatowe, za:  

1)   uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

a)   tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,  

b)   tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 

punktów,  

c)   tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 

punktów;  

 

2)   uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym  

lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu  ogólnopolskim,  przeprowadzanymi  zgodnie 

 z przepisami  wydanymi  na  podstawie  art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie 

oświaty:  

a)   tytułu  finalisty  konkursu  z przedmiotu  lub  przedmiotów  artystycznych  objętych  

ramowym  planem  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,  



b)   tytułu  laureata  turnieju  z przedmiotu  lub  przedmiotów  artystycznych  nieobjętych  

ramowym  planem  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,  

c)   tytułu  finalisty  turnieju  z przedmiotu  lub  przedmiotów  artystycznych  nieobjętych  

ramowym  planem  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;  

 

3)   uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty:  

a)   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 

punktów, 

 b)   dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 7 punktów,  

c)   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 5 punktów,  

d)   tytułu finalisty konkursu przedmiotowego  – przyznaje się 7 punktów,  

e)   tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 

punktów,  

f)   tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;  

 

4)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:  

a)   dwóch  lub  więcej  tytułów  finalisty  konkursu  z przedmiotu  lub  przedmiotów  

artystycznych  objętych  ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 

punktów,  

b)   dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,  

c)   dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,  

d)   tytułu  finalisty  konkursu  z przedmiotu  lub  przedmiotów  artystycznych  objętych  

ramowym  planem  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

 e)   tytułu  laureata  turnieju  z przedmiotu  lub  przedmiotów  artystycznych  nieobjętych  

ramowym  planem  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,  

f)   tytułu  finalisty  turnieju  z przedmiotu  lub  przedmiotów  artystycznych  nieobjętych  

ramowym  planem  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;  

 

5)   uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu:  

a)   międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,  

b)   krajowym – przyznaje się 3 punkty,  

c)   wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,  

d)   powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

 



 6) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych  i sportowych,  o których  mowa  w ust. 1,  na  tym  samym  

szczeblu  oraz  z tego  samego  zakresu,  wymienione  na świadectwie  ukończenia  szkoły  

podstawowej,  przyznaje  się  jednorazowo  punkty  za  najwyższe  osiągnięcie  tego  ucznia 

w tych  zawodach,  z tym  że  maksymalna  liczba  punktów  możliwych  do  uzyskania  

za  wszystkie  osiągnięcia  wynosi 18 punktów.  

 

 7) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,  

o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. 

b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje 

się 3 punkty.  

 

8) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,  

na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się 

 na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego 

przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy 

o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym 

za uzyskanie z:  

 

1)   języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

 a)   celującym – przyznaje się po 30 punktów,  

b)   bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,  

c)   dobrym – przyznaje się po 20 punktów,  

d)   dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,  

e)   dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów;  

 

2)   języka  obcego  nowożytnego  i jednego  przedmiotu  do  wyboru  spośród  przedmiotów,  

o których  mowa  w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w 

stopniu:  

a)   celującym – przyznaje się po 20 punktów,  

b)bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,  

c)   dobrym – przyznaje się po 13 punktów,  

d)   dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,  

e)   dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 2.  

 

9) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu 

objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, 

przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest 

egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie. 3. W przypadku  osób  zwolnionych  

z obowiązku  przystąpienia  do  egzaminu  ósmoklasisty,  na  podstawie  art. 44zw ust. 2 

ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę 

z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród 



przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 usta-wy o systemie oświaty, 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest 

egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka 

obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród 

przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty. 

 

 

 

§ 6 

1. O przyjęciu do wybranej szkoły decyduje suma punktów uzyskana przez kandydata 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

2. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą 

punktów uzyskanych w procesie rekrutacji, aż do wyczerpania planowanego limitu 

miejsc. 

3. Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do klasy o innym kierunku kształcenia 

(zawodzie) w tej samej szkole, w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej 

wybranej. 

§7 

1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 

2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni 

może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 

kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa powyżej. 

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, 

która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

4. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły 

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania uzasadnienia. 

5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, 

o którym mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły można złożyć skargę do sądu administracyjnego. 

 

§ 8 

 

4. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:  

a) od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00.– Złożenie wniosku, w tym 

zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego 



rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, 

oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału 

przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających 

od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i 

oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych). 

b) od 17 maja 2021 r.do 21 czerwca 2021 r.do godz. 15.00. -Złożenie wniosku, w tym 

zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 

(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem 

szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów 

wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od 

kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów 

prowadzących szkolenie sportowe. 

c) od 25 czerwca 2021 r.do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00– Uzupełnienie wniosku o 

przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w 

tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do 

których kandyduje. 

d) do 14 maja 2021 r.Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkołyterminu 

przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności. 

e) od 1 czerwca 2021 r. do 14 czerwca 2021 r.; II termin1 do 8 lipca 2021 r. -

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej. 

f) I termin do 17 czerwca 2021 r.; II termin do 9 lipca 2021 r. -Podanie do 

wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne 

wyniki prób sprawności fizycznej. 

g) do 14 lipca 2021 r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych 

okoliczności. 

h) do 21 lipca 2021 r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub 

prezydenta) wskazanych w oświadczeniach. 

i) 22 lipca 2021 r. -Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

j) od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r. -wydanie przez szkołę skierowania na badania 

lekarskie. 

k) od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 - Potwierdzenie 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. 



l) 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

m) 2 sierpnia 2021 r. -Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej 

kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 

n) do 3 sierpnia 2021 r. -Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji 

o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. 

5. Terminy w postępowaniu uzupełniającym: 

a) od 3 sierpnia 2021 r.do 6 sierpnia 2021 r.– Złożenie wniosku, w tym zmiana 

wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego 

rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, 

oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału 

przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających 

od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i 

oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych). 

b) od 3 sierpnia 2021 r.do 5 sierpnia 2021 r.-Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku 

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co 

najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów 

dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów 

przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych 

indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie 

sportowe. 

c) od 6 sierpnia 2021 r. do 10 sierpnia 2021 r. - Przeprowadzenie prób sprawności 

fizycznej. 

d) do 13 sierpnia 2021 r.-Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 

e) 5 sierpnia 2021 r.- Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych 

okoliczności. 

f) 13 sierpnia 2021 r.- Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub 

prezydenta) wskazanych w oświadczeniach. 

g) 16 sierpnia 2021 r.-Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

h) od 3 sierpnia 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r.-wydanie przez szkołę skierowania na 

badania lekarskie. 

i) od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00- Potwierdzenie 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. 

j) 23 sierpnia 2021 r.- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

k) 23 sierpnia 2021 r.-Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej 

kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 

l) 24 sierpnia 2021 r.-Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o 

liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. 

 

§ 9 

W innych sprawach związanych z rekrutacją mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

„Ustawy”. 


