
Harmonogram 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów 

do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych czteroletniego liceum ogólnokształcącego 
 

REKRUTACJA ZASADNICZA Termin 

Składanie wniosków o przyjęcie  
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami  
z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, 
oddziałów wojskowych, oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych 
predyspozycji (sprawdzian uzdolnień kierunkowych) oraz szkół i oddziałów 
prowadzących szkolenie sportowe.  

od 11 maja 2020 od godz. 8.00 
do 23 czerwca 2020  do godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosków o przyjęcie  
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo 
ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.  

od 26 czerwca 2020 od godz. 8.00 
do 30 czerwca 2020 do godz. 15.00 

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych.  

13 lipca 2020 godz. 12.00 

Potwierdzanie woli przyjęcia 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia  
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone  
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 
Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie 
kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.  

od 13 lipca 2020 od godz. 12.00 
do 20 lipca 2020 do godz. 15.00 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  

21 lipca 2020 godz. 14.00 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie 
wolnych miejsc w szkole.  

21 lipca 2020 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

Składanie wniosków o przyjęcie  
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami  
z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, 
oddziałów wojskowych, oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych 
predyspozycji (sprawdzian uzdolnień kierunkowych) oraz szkół i oddziałów 
prowadzących szkolenie sportowe.  

od 22 lipca 2020 od godz. 8.00 
do 27 lipca 2020  do godz. 15.00 

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych.  

17 sierpnia 2020 godz. 12.00 

Potwierdzanie woli przyjęcia 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia  
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone  
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 
Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie 
kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.  

od 17 sierpnia 2020 od godz. 12.00 
do 21 sierpnia 2020 do godz. 15.00 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  

24 sierpnia 2020 godz. 14.00 

 


