
Terminy rekrutacji do klas pierwszych  
szkół ponadpodstawowych  

dla absolwentów szkoły podstawowej  
na rok szkolny 2019 / 2020 

 

Termin składania wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do szkoły 
dla absolwentów szkoły podstawowej do szkoły ponadpodstawowej  

od 13.05.2019 r. do 25.06.2019 r. 
(W przypadku rekrutacji uzupełniającej od 26 lipca do 30 lipca 2019 r.) 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego: 

od 21.06.2019 r. do 25.06.2019 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

o świadectwo ukończenia szkoły oraz  zaświadczenie o wynikach egzaminu 
zewnętrznego; 

do 28.06.2019 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 
poświadczonych w oświadczeniach; 

15.07.2019 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez 
prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach; 

16.07.2019 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 

od 16.07.2019 r. do 18.07.2019 r. - wydanie przez szkołę prowadzącą 

kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie; 

od 16.07.2019 r. do 24.07.2019 r. - potwierdzenie przez rodzica 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, a w 
przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia 
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu; 

25.07.2019 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych; 

 

 

 



Terminy postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego: 

do 05.08.2019 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 
poświadczonych w oświadczeniach; 

20.08.2019 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez 
prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach; 

21.08.2019 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 

od 21.08 do 23.08 2018 r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 
zawodowe skierowania na badania lekarskie; 

od 21.08 do 29.08 2018 r. – potwierdzenie przez rodzica 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, a w przypadku 
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego 
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu; 

30.08.2019 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

Zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół 
ponadpodstawowych 

dla młodzieży na podbudowie szkoły podstawowej 
na rok szkolny 2019/ 2020 

O przyjęciu do w/w szkół w przypadku większej ilości kandydatów w stosunku do 
liczby wolnych miejsc decyduje suma punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty, 
liczba punktów za wybrane oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 
oraz za dodatkowe osiągnięcia ucznia wymieniona na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej. Szczegóły określa Regulamin rekrutacji CKZiU na rok 
szkolny 2019/2020.  


