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REKRUTACJA 2020 - HARMONOGRAM ROBOCZY – SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 

 
Odpowiedzialny  

 

 
Działanie 
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  X  

Wprowadzanie ofert szkół i grup rekrutacyjnych  od 15.05.2020 r. 

do 29.05.2020 r.  

(do godziny 12:00) 

X    

Weryfikacja oferty wprowadzonej przez szkoły od 29.05.2020r.  

do  01.06.2020 r.  

(do godziny 14:00) 

  X  
Wydanie haseł kandydatom aktualnie uczęszczającym do ostatniej klasy Szkoły 

Podstawowej 

od 15.06.2020 r. do 10.07.2020 r. 

(10.07.2020 r. do godziny 12:00) 

  x  
Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu 
przeprowadzenia sprawdzianu (uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, 
predyspozycji językowych) lub prób sprawności fizycznej  

do 12.06.2020 r. 

  X  Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej  

 

I termin: od 23.06.2020 r. do 07.07.2020 r. 

II termin: do 30.07.2020 r. 

  X  

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych.  
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas 
wstępnych. 

I termin: od 23.06.2020 do 07.07.2020 r. 

II termin: do 30.07.2020 r. 

  x  

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do szkół z 
programem nauczania wymagającym od kandydatów szczególnych 

indywidualnych predyspozycji. 

 

I termin: od 23.06.2020 do 07.07.2020 r. 

II termin: do 30.07.2020 r. 

  X  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, 
którzy uzyskali pozytywne wyniki: prób sprawności fizycznej, sprawdzianu 
kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych, sprawdzianu 
uzdolnień kierunkowych. 
 

I termin: do 09.07.2020 r. 

II termin: do 31.07.2020 r. 

  X  

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na 

badania lekarskie. 
od 15.06.2020 r. do 14.08.2020 r. 

 X   

Generowanie przez kandydatów wniosku w systemie w celu jego podpisania przez 

rodzica/opiekuna prawnego i złożenie go w szkole wraz z dokumentami. 

 

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 

od 15.06.2020 r. do  10.07.2020 r. 

(10.07 do godz. 15:00) 
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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. 

 

 X   

Złożenie w szkole I wyboru  wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

wraz z dokumentami (kryteria społeczne i dodatkowe) z wyłączeniem szkół i 

oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów 

przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów 

szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących 

szkolenie sportowe 

od 15.06.2020 r. do  10.07.2020 r. 

(10.07 do godz. 15:00) 

 X   

Złożenie w szkole I wyboru wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału 

międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole 

ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych 

indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie 

sportowe w szkołach ponadpodstawowych 

 

Po dacie 22.06.2020 r. kandydat wprowadzający podanie w elektronicznym 

systemie nie będzie miał możliwości wyboru powyższych oddziałów. 

od 15.06.2020 r. do  22.06.2020 r. 

(22.06 do godz. 15:00) 
 

Złożenie w szkole I wyboru  wniosku o 

przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z 

dokumentami (kryteria społeczne i 

dodatkowe) z wyłączeniem szkół i oddziałów 

dwujęzycznych i oddziałów 

międzynarodowych, oddziałów przygotowania 

wojskowego, oddziałów wymagających od 

kandydatów szczególnych indywidualnych 

predyspozycji oraz szkół i oddziałów 

prowadzących szkolenie sportowe 

od 15.06.2020 r. do  10.07.2020 r. 

(10.07 do godz. 15:00) 

 X   

Uzupełnienie w systemie elektronicznego wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o kopię/skan świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

w tym wpisanie w system elektronicznej rekrutacji ocen ze 

świadectwa. 
od 26.06.2020 r. do 10.07.2020 r. 

(10.07.2020 r. do godz. 15:00) 

 X   

Uzupełnienie w systemie elektronicznego wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o kopię/skan zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty, w tym wpisanie w system elektronicznej rekrutacji 

wyników z egzaminu ósmoklasisty. 

od 31.07.2020 r. do 04.08.2020 r. 

(04.08.2020r. do godziny 15:00) 

 X   

Możliwość dokonania zmiany szkół w elektronicznym systemie przez 

kandydata  I termin: do 15.06.2020 r. do 10.07.2020 r. 

II termin: od 31.07.2020 r. do 04.08.2020 r. 

(w ostatni dzień do godziny 15:00) 

  X  

Wprowadzenie wyników prób sprawności fizycznej, sprawdzianów 

kompetencji językowych lub sprawdzianów uzdolnień kierunkowych. od 05.08.2020 r. do  10.08.2020 r. 

(10.08.2020 do godz. 15:00) 

   X 
Blokada możliwości wprowadzania wniosków ze strony publicznej 

(blokada dla kandydatów). 10.07.2020 r. od godz. 15:00 

  X  Wprowadzanie rezerwacji przez szkoły. 
od 12.06.2020 r. do  12.06.2020 r. 
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(12.06 do godz. 15:00) 

  X  

Weryfikacja w systemie elektronicznym przez komisję rekrutacyjną 

zgodności wniosków elektronicznych ze złożonymi 
dokumentami/skanami potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym , w tym ustalonych przez wójta (burmistrza, 
prezydenta)okoliczności wskazanych w oświadczeniach a także 
ostateczne zatwierdzenie wniosków w systemie. 

UWAGA: kandydat, któremu nie zostaną potwierdzony wniosek , nie 
będzie brany pod uwagę w rekrutacji. 

 

Od 05.08.2020 r. 

Do 10.08.2020 r. 

(do godz. 10:00) 

   X Blokada możliwości zatwierdzania wniosków od strony placówki (blokada dla 

szkół). 11.08.2020 r.  godz. 09:00 

X    
WPS – symulacje naboru. 11.08.2020 r.  

(11.08.2020 r. od godz. 09:00 do godziny 

13:30) 

X    
WPS – zamknięcie symulacji naboru, przekazanie ostatecznej wersji Asseco. 

11.08.2020 r. godz. 14:00 

   X 
Przygotowanie systemu do ogłoszenia list kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 11.08.2020 r. po godz. 14:00 

  X  
Podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

 
12.08.2020 r. od godziny 10:00 

   X 
 
Uruchomienie etapu „Potwierdzanie woli uczęszczania do placówki”. 

w dniu ogłoszenia list  
zakwalifikowanych 

 i niezakwalifikowanych 

 X   

Potwierdzenie przez rodzica kandydata niepełnoletniego albo kandydata 
pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych 
wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu 
wniosku o przyjęcie do szkoły, 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 wydanego w formie świadectwa zdrowia o 
zdolności do pracy na statku, orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi, orzeczenia psychologicznego o 
braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem silnikowym w 
zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E. 

 
od 13.08.2020 r. do 18.08.2020 r. 

(18.08.2020 r. do godz. 15:00) 

  X  Zamknięcie etapu potwierdzania woli przyjęcia kandydata przez placówki w 
systemie (wpisanie potwierdzeń kandydatów do systemu) 

18.08.2020 r. godz. 15:30 

  X  
Podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 19.08.2020 r. – do godz. 14:00 

  X  
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty 

o liczbie wolnych miejsc w szkole. 19.08.2020 r. 

 X   
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia. 

do 22  sierpnia  2020 r. 
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  X  
Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

 X   
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania 
odmowy przyjęcia 

  X  
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do 

dyrektora szkoły 

 

 


