
lp. termin działanie
rekrutacja podstawowa

1. 17 maja do 21 czerwca 2021 
roku do godz. 15.00

wprowadzenie danych do systemu oraz dostarczenie wniosku do pierwszej wybranej szkoły  

2. 25 czerwca do 14 lipca 2021 
roku do godz. 15.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej 
i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez 
kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje

3. 22 lipca 2021 roku wywieszone będą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do PLOI
4. do 14 lipca 2021 roku weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków oświadczanych w oświadczeniach,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych 
okoliczności

5. 23 lipca do 30 lipca 2021 
roku do godziny 15.00

należy dostarczyć oryginały dokumentów, aby potwierdzić wolę uczęszczania do PLOI

6. 2 sierpnia 2021 roku do 
godziny 14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych do PLOI

7. 2 sierpnia 2021 roku poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w 
szkole

8. 3 sierpnia 2021 roku opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach 
ponadpodstawowych

tryb odwoławczy
9. do 5 sierpnia 2021 roku wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
10. do 3 dni (lub 5 dni  - przepisy

§ 11baaww. rozporządzenia 
w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID—19 

sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia



umożliwiają w okresie 
ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty 
zapoznanie się rodziców i 
uczniów z wynikami 
postępowania 
rekrutacyjnego w formie list 
kandydatów 
(zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych oraz 
przyjętych i nieprzyjętych) 
podanymi do publicznej 
wiadomości także na 
stronach internetowych tych
jednostek.) od dnia 
wystąpienia o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy 
przyjęcia

11. do 3 dni (lub 7 dni - przepisy 
§ 11baaww. rozporządzenia 
w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID—19 
umożliwiają w okresie 
ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty 
zapoznanie się rodziców i 
uczniów z wynikami 

wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej



postępowania 
rekrutacyjnego w formie list 
kandydatów 
(zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych oraz 
przyjętych i nieprzyjętych) 
podanymi do publicznej 
wiadomości także na 
stronach internetowych tych
jednostek.) od dnia 
otrzymania uzasadniania 
odmowy przyjęcia

12. do 3 dni (lub 7 dni - przepisy 
§ 11baaww. rozporządzenia 
w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID—19 
umożliwiają w okresie 
ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty 
zapoznanie się rodziców i 
uczniów z wynikami 
postępowania 
rekrutacyjnego w formie list 
kandydatów 
(zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych oraz 
przyjętych i nieprzyjętych) 

dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej



podanymi do publicznej 
wiadomości także na 
stronach internetowych tych
jednostek.) od dnia złożenia 
odwołania do dyrektora 
szkoły

rekrutacja uzupełniająca
13. 3 do 5 sierpnia 2021 roku do

godziny 15.00
wprowadzenie danych do systemu oraz dostarczenie do szkoły wniosku i kopii świadectwa 
i zaświadczenia o wynikach egzaminów

14. do 5 sierpnia 2021 roku weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków oświadczanych 
w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych 
z ustaleniem tych okoliczności

15. 16 sierpnia 2021 roku wywieszone będą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do PLOI
16. 17 sierpnia do 20 sierpnia 

2021 roku do godziny 15.00
należy dostarczyć oryginały dokumentów, aby potwierdzić wolę uczęszczania do PLOI

17. 23 sierpnia 2021 roku podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych do PLOI

18. 23 sierpnia 2021 roku poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 
w szkole

19. 24 sierpnia 2021 roku opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach 
ponadpodstawowych

tryb odwoławczy
20. do 26 sierpnia 2021 roku wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
21. do 3 dni (lub 5 dni  - przepisy

§ 11baaww. rozporządzenia 
w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i 

sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia



zwalczaniem COVID—19 
umożliwiają w okresie 
ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty 
zapoznanie się rodziców i 
uczniów z wynikami 
postępowania 
rekrutacyjnego w formie list 
kandydatów 
(zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych oraz 
przyjętych 
i nieprzyjętych) podanymi do
publicznej wiadomości także 
na stronach internetowych 
tych jednostek.) od dnia 
wystąpienia o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy 
przyjęcia

22. do 3 dni (lub 7 dni - przepisy 
§ 11baaww. rozporządzenia 
w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID—19 
umożliwiają w okresie 
ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty 
zapoznanie się rodziców i 

wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej



uczniów z wynikami 
postępowania 
rekrutacyjnego w formie list 
kandydatów 
(zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych oraz 
przyjętych i nieprzyjętych) 
podanymi do publicznej 
wiadomości także na 
stronach internetowych tych
jednostek.) od dnia 
otrzymania uzasadniania 
odmowy przyjęcia

23. do 3 dni (lub 7 dni - przepisy 
§ 11baaww. rozporządzenia 
w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID—19 
umożliwiają w okresie 
ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty 
zapoznanie się rodziców i 
uczniów z wynikami 
postępowania 
rekrutacyjnego w formie list 
kandydatów 
(zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych oraz 

dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej



przyjętych i nieprzyjętych) 
podanymi do publicznej 
wiadomości także na 
stronach internetowych tych
jednostek.) od dnia złożenia 
odwołania do dyrektora 
szkoły


