
Terminy postępowania rekrutacyjnego  

na rok szkolny 2020/2021 

 
 

Lp. Nazwa czynności 

Terminy w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin od Termin do 

1 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

15 czerwca 

(poniedziałek) 

10 lipca 

 (piątek) 

do godz.1500 

2 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty. 

26 czerwca 

(piątek) 

10 lipca 

 (piątek) 

do godz.1500 

3 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

 
4 sierpnia 

(wtorek) 

3 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

 

 
 12 sierpnia 

 (środa) 

4 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata  woli przyjęcia 

do szkoły ponadgimnazjalnej  

(przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej i 

oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty). 

13 sierpnia 

(czwartek) 

18 sierpnia 

(wtorek) 

do godz.1500 

5 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
 

19 sierpnia 

 do godz. 1400  

(środa)  



6 
Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie 

wolnych miejsc w szkole. 
 

19 sierpnia 

 (środa) 

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora 

oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkołach (za pomocą formularza 

elektronicznego udostępnionego od dnia 6 lipca 2020 r., na stronie 

www.ko.olsztyn.pl w zakładce: Szkoły i placówki / Rekrutacja).  

 

 
19 sierpnia 

 (środa) 

 

Opublikowanie przez właściwego Kuratora Oświaty informacji o 

liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.  

 

 
20 sierpnia  

(czwartek) 

7 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia.  

 

 
22 sierpnia 

(sobota) 

8 

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy 

przyjęcia.  

 

 

do 3 dni od dnia 

wystąpienia o 

sporządzenie 

uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

9 
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej. 
 

do 3 dni od dnia 

otrzymania 

uzasadniania odmowy 

przyjęcia 

10 
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej. 
 

do 3 dni od dnia 

złożenia odwołania do 

dyrektora szkoły 

 


