
 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/ 2021  – harmonogram 
 

POWIAT STAROGARDZKI 

Termin Czynność Uwagi 

od 15.06.2020 r.  

do 10.07.2020 r. 
 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej. 

„W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej.” 

od 26.06.2020 r.  

do 10.07.2020 r. 
 Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły. 

od 31.07.2020 r.  

do 04.08.2020 r. 

 Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty. 

 Możliwość dokonania zmian we wniosku o przyjęcie 

(w tym zmiany szkół, do których uczniowie chcą 

kandydować). 

12.08.2020 r. 
 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych do szkoły. 

„W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie 

się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list 

kandydatów […] zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych […] może odbywać 

się za pomocą stron internetowych tych jednostek.” 

od 13.08.2020 r.  

do 18.08.2020 r. 

 Potwierdzenie przez kandydatów umieszczonych na listach 

kandydatów zakwalifikowanych do szkoły woli podjęcia 

nauki w danej szkole poprzez przedłożenie oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. 

„Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku 

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.” 

 W przypadku techników i branżowych szkół I stopnia 

należy również dostarczyć zaświadczenie lekarskie 

zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

„W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia 

lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym 

dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.  

Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas 

zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń 

został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.” 

19.08.2020 r. 
 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły 

oraz listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 

„W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie 

się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list 

kandydatów […] przyjętych i nieprzyjętych […] może odbywać się za pomocą 

stron internetowych tych jednostek.” 

„W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 

2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego 

[…]. 

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną 

przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 

2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie 

jak to było w poprzednich latach”. 
 

Opracowanie na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:  https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-

szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021    (Cytaty zawarte w tabeli pochodzą z wyżej podanej strony) 
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