
Harmonogram działań UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2019/2020   

REKRUTACJA ZASADNICZA 
POSTĘPOWANIE 

REKRUTACYJNE 

POSTĘPOWANIE 

UZUPEŁNIAJĄCE 

Składanie wniosku o przyjęcie do szkół · 

ponadpodstawowych (w przypadku 

prowadzenia naboru w formie 

elektronicznej wniosek składa się tylko do 

szkoły pierwszego wyboru) wraz 

z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata warunków lub 

kryteriów rekrutacyjnych. 

od 13 maja 

do 25 czerwca 2019 r. 

do godz. 1200 

od dnia 26 lipca 2019 r. 

od godz. 1200 

do dnia 30 lipca 2019 r. 

do godz. 1200 

Przeprowadzenie odpowiednio prób: 

 sprawności fizycznej, 

 sprawdzianu kompetencji 

językowych, 

 sprawdzianu uzdolnień 

kierunkowych oraz sprawdzianu 

predyspozycji językowych. 

od dnia 23 maja 

do 31 maja 2019 r. 

do godz. 1200 

od 

dnia 31 lipca 2019r. 

godz. 1200 

do 

dnia 02 sierpnia 2019r. 

godz. 1200 

Publikacja list 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów, 

którzy uzyskali pozytywne wyniki: 

 prób sprawności fizycznej, 

 sprawdzianu kompetencji 

językowych, 

 sprawdzianu uzdolnień 

kierunkowych oraz sprawdzianu 

predyspozycji językowych. 

w dniu 5 czerwca 2019 r. 

 

wprowadzenie wyników do 

systemu naboru 

elektronicznego 

do dnia 26 czerwca 2019 r. 

w dniu 05 sierpnia 2019 r. 

godz. 1200 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o: 

 kopię świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej, 

 zaświadczenia o wynikach  

egzaminu ósmoklasisty, 

W przypadku naboru w formie 

elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko 

w szkole pierwszego wyboru 

od 21 czerwca do 25 

czerwca 2019 r. 

do godz. 1200 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków i dokumentów o przyjęcie do 

szkoły i dokumentów potwierdzających 

spełnienie przez kandydata warunków 

poświadczonych w oświadczeniach, w tym 

do dnia 28 czerwca 2019 r. do dnia 05 sierpnia 2019 r. 



dokonanie przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności związanych 

z ustaleniem tych okoliczności. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  

wniosków o przyjęcie do szkoły 

i dokumentów potwierdzających 

spełnienie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 

ustalonych przez wójta (burmistrza lub 

prezydenta) okoliczności  wskazanych 

w oświadczeniach. 

do dnia 15 lipca 2019r. do dnia 20 sierpnia 2019r. 

Publikacja list 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

w dniu 16 lipca 2019 r. 

do godz. 1200 

w dniu 21 sierpnia 2019 r.  

do godz. 1200 

Wydanie przez szkołę prowadzącą 

kształcenie zawodowe skierowania na 

badania lekarskie kandydatowi z listy 

kandydatów zakwalifikowanych (dotyczy 

kandydatów do technikum). 

do dnia 18 lipca 2019 r. 

do godz. 1200 

do dnia 23 sierpnia 2019 r. 

do godz. 1500 

Potwierdzanie woli przyjęcia 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

albo kandydata pełnoletniego woli 

przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej 

w postaci przedłożenia: 

 oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej, 

 oryginału zaświadczenia o 

wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

od 16 lipca. 2019 r. 

od godz. 1200 

do 24 lipca 2019 r. 

do godz. 1200 

od dnia 21 sierpnia 2019 r. 

godz. 1200 

do dnia 29 sierpnia 2019 r. 

godz. 1500 

Publikacja list 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

w dniu 25 lipca 2019 r. 

do godziny 1200 

w dniu 30 sierpnia 2019 r. 

godz. 1200 

 


