
 

LP Działanie gdzie od do

1

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym *

sekretariat 

szkoły, drogą 

elektroniczną

15 

czerwca

10 lipca  

godz. 15:00

2
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej 

26 

czerwca

10 lipca  

godz. 15:00

3
uzupełnienie wniosku o o zaświadczenie o wyniku o egzaminu osmioklasisty 

oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie
31 lipca

4 sierpnia 

godz. 15:00

4
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i  innych złożonych dokumentów 

przez komisję rekrutacyjną
- 11 sierpnia

5
podanie do wiadomości l ist kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

tablica 

ogłoszeń
-

12 sierpnia 

godz. 12:00

6
potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginałów dokumentów 

13 

sierpnia 

18 sierpnia 

do godz. 

15:00 

7 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
tablica 

ogłoszeń
-

19 sierpnia  

godz. 14:00 

8
poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych 

miejsc
- - 19 sierpnia

9
Wystąpienie do komisji  rekrutacyjnej o sporzadzenie uzasadnienie  odmowy 

przyjęcia

do 22 

sierpnia

10 Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną  uzasadnienie  odmowy przyjęcia

11
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji  

rekrutacyjnej

12
Dyrektor szkoły rozpatruje odwoładnie od rozstrzygnięcia komisji  

rekrutacyjnej

*

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).

HARMONOGRAM REKRUTACJI  DO I LO W ŁOSICACH  2020

REKRUTACJA   ZASADNICZA

do 3 dni od dnia wystąpienia 

sporzadzenie uzasadnienie  odmowy 

przyjęcia

do 3 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienie odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do 

dyrektora szkoły

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać 

elektronicznie.


