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Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych 

Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia 

 

1. Od 15 czerwca do 10 lipca do godz. 15.00 - kandydat do szkoły rejestruje się w systemie 

elektronicznym  i składa podanie do szkoły pierwszego wyboru 

2. od 15 czerwca 2020r. do 14 sierpnia 2020r.- wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie 

zawodowe skierowania na badanie lekarskie 

3. od 26 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

4. od 31 lipca 2020r. do 4 sierpnia 2020r.  do godz.15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminy ósmoklasisty oraz zmiana przez 

kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje 

5. do 4 sierpnia 2020 r. - weryfikacja przez szkolną komisję rekrutacyjną wniosków   o przyjęcie 

do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte                    

w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 

związanej z ustaleniem tych okoliczności. 

6. 12 sierpnia 2020r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

7. od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 - potwierdzenie woli przyjęcia                 

w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia             

o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 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 przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego                 

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego            

o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem1 

8. 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

 


