
 

od 15.06.2020 

do 10.07.2020        do godz.15.00 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły. 

(z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym) 

od 15.06.2020  

do 22.06.2020        do godz.15.00 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do: 

� szkoły ponadpodstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego, 

oddziału sportowego w szkole  

� szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej lub oddziału 

dwujęzycznego 

� oddziału międzynarodowego 

� szkoły, która realizuje program nauczania wymagający od 

kandydata szczególnych indywidualnych predyspozycji 

 

od 26.06.2020  

do 10.07.2020          do godz.15.00 

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły: 

� świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  

od 31.07.2020  

do 04.08.2020          do godz.15.00 

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły : 

� zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty 

do 12.08.2020 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

 

do 15.06.2020 

do 14.08.2020 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania 

na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów 

zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym 

zawodzie w jednej szkole - w przypadku złożenia przez kandydata 

oświadczenia o wyborze tej szkoły. 

19.08.2020       do godz.14.00 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły 

 

 



DOKUMENTY, KTÓRE NALE ŻY ZŁOŻYĆ DO SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU: 

 

1. wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły (w przypadku kandydatów do branżowej szkoły I stopnia 

dodatkowo zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu) 

2. oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora) świadectwa ukończenia gimnazjum oraz 

zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  oraz 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty) 

3. karta zdrowia, 

4. dwa zdjęcia legitymacyjne, 

5. dodatkowe posiadane dokumenty (orzeczenia – opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej,). 

6. Kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia dodatkowo muszą dostarczyć umowę o pracę. 

7. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej prowadzącej kształcenia zawodowe 

dostarczają zaświadczenie lekarskie o  braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w 

określonym zawodzie. 

8. Kandydatów do branżowej szkoły na badania lekarskie kieruje pracodawca. 

9. Kandydaci do technikum skierowania na badania lekarskie pobierają  w sekretariacie szkoły. 

 


