
 

 

TERMINY REKRUTACJI 2021/2022 
 

 

Rekrutację dla absolwentów szkół podstawowych, przeprowadza się w następujących terminach: 

 

*  Dodatkowe informacje: 
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki 

zgodnie z przepisy § 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.  

 

 

 
 

 

 

od 17 maja 2021 r.  

do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15
00

 

złożenie wniosku (pobranego z w rekrutacji elektronicznej), w tym zmiana wniosku o 
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego, przez co 
najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) w szkole pierwszego wyboru* 

od 25 czerwca 2021 r.  

do 14 lipca 2021 r. do godz. 15
00

 

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o oryginał/kopię 
świadectwa 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 

do 14 lipca 2021 r. 

do 21 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 

22 lipca 2021 r. godz. 12
00

 
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych * 

od 17 maja 2021 r.  

do 26 lipca 2021 r. godz. 14
00

 
wydawanie skierowań na badania lekarskie kandydatowi 

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 wcześniej nie zostały złożone) 

 zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  
Pozostałe dokumenty wymagane podczas procesu rekrutacji wymienione są w § 5 

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14
00

 
ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną  

list przyjętych do szkoły*  i list kandydatów nieprzyjętych* 

3 -23 sierpnia 2021 r. rekrutacja uzupełniająca 


