
NOWE TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

Lp. 
 

Rodzaj czynności 
 

Termin  

w postępowaniu rekrutacyjnym 
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz 

z dokumentami (np. Kwestionariusz, RODO – druki do pobrania w wersji 

elektronicznej na stronie internetowej ZSP w zakładce REKRUTACJA, 2 zdjęcia)* 

od 15 czerwca 2020 r.  

do 10 lipca 2020 r.  

do godz. 15.00 

2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej* 

od 26 czerwca 2020 r.  

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 

3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o 

wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w 

tym zamiana szkół do których kandyduje* 

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 

15.00 

4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

12 sierpnia  2020 r.  

5 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie 

lekarskie* 

od 15 czerwca 2020 r.  

do 14 sierpnia 2020 r.   

6 Potwierdzenie przez rodzica kandydata 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 ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe  także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu*  

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do 

godz. 15.00 

 

7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych 
19 sierpnia 2020 r.  

- do godz. 14.00 
 

*W trakcie każdorazowych kontaktów z pracownikami szkoły prosimy o przestrzeganie obowiązujących procedur sanitarnych i używanie własnego 

długopisu. 

 



WARTO WIEDZIEĆ 

W kolejnym roku szkolnym planujemy kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum oraz Branżowej Szkole I stopnia.  

Kierunki w szkołach kształcących w zawodzie są zbieżne (np. technik budownictwa – branżowa: monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie), co oznacza, że w razie niepowodzenia lub różnych zdarzeń losowych skutkujących koniecznością powtarzania klasy, istnieje 

możliwość przeniesienia z techniku do szkoły branżowej. Pierwszy egzamin zdawany z kwalifikacji zawodowej w Technikum (sesja zimowa  

w klasie trzeciej) jest tożsamy z kwalifikacją zdawaną w oddziale szkoły branżowej. 

Zajęcia praktyczne są realizowane w pracowniach szkolnych. Dzięki termomodernizacji obiektów warsztatów, przeprowadzonych w ubiegłym 

roku, nastąpiła nie tylko poprawa efektywności energetycznej budynków ale również estetyka oraz warunki nauki. Ciągłe doposażenie 

poszczególnych pracowni zawodowych (w 2019 roku m. in.: system do diagnostyki pojazdów TEXA, piec konwekcyjno-parowy, tokarko-frezarka, 

podnośnik nożycowy) sprawia, że zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach nie odbiegających od standardów nowoczesnych przedsiębiorstw.  

 


