
Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych  

na rok szkolny 2020/2021 

W związku z przełożeniem terminów egzaminu ósmoklasisty, zmianie uległ także harmonogram 
rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram 
rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania 
rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych. 
  
UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie. 

 

Termin składania wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  

Od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. należy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Termin składania świadectwa 

Od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. należy dostarczyć świadectwo ukończenia podstawowej. 

Termin składania zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty  

Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  

12 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych do szkół.  

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły  

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły, muszą 

doręczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile 

nie zrobili tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.  

Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

19 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

do szkoły. 

 

Bez rekrutacji uzupełniającej  

 
W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 
odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. Jest to podyktowane brakiem 
możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego tj. do końca 
sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne 
(art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).  

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w 

postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do tych szkół na 

podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).  

 


