
TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  NA ROK SZKOLNY 

2020 / 2021 

                    1. od  11 maja do 23 czerwca  2020 r. godz. 15.00 

       - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami z wyłączeniem : 

szkół i oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego 

i oddziałów sportowych            - 

                   ( podanie i inne dokumenty wymagane przez daną szkołę) 

1.1 od 11 maja do 20 maja 2020 r. godz. 15.00 

           - złożenie wraz z dokumentami wniosku do szkół ponadpodstawowych 

dwujęzycznych, oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, przygotowania wojskowego 

oraz prowadzących szkolenia sportowe 

1.1.1  - od 21 maja do 25 maja 2020 r. – sprawdzian uzdolnień        kierunkowych           

( II termin -15-18 czerwca 2020 r.) 

1.1.2 – od 26 maja do 28 maja 2020 r. – sprawdzian predyspozycji językowych                

(II termin 15-18 czerwca 2020 r.) 

1.1.3 – od 29 maja do 2 czerwca 2020 r. – sprawdzian kompetencji językowych                

( II termin  15 -18 czerwca 2020 r.) 

1.1 4 – od 3 czerwca do 8 czerwca 2020 r. – próby sprawności fizycznej 

( II termin 15 -18 czerwca 2020 r.) 

          !   Do ……. czerwca 2020 r. – powiadomienie o wynikach    sprawdzianów 

Po ustaleniu nowych terminów sprawdzianu  -  

2.  od 26 czerwca  do 30 czerwca godz. 15.00 

        uzupełnienie wniosku - PRZEZ RODZICA- o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o 

świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o  wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

3.  do 10 lipca 2020 r. – weryfikacja przez komisję wniosków i dokumentów 

4.   13  lipca  godz.10.00 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych 

     Od 11 maja  do 14 lipca -  w kształceniu zawodowym – wydanie skierowania na badanie 

lekarskie 

5. od 13 lipca do 20 lipca godz. 15.00 

  Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku do o przyjęcie do 

szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

 21 LIPCA 2020 r. godz. 13.00  PODANIE DO PUBLICZNEJN WIADOMOŚCI LISTY 

KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH   ( do godz. 15.00 – 

inf. o wolnych miejscach w KO)   Informacje o szkołach, podanie, nabór : 

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/ 

Rozporządzenie :  http://www.ko.poznan.pl/?page=rekrutacje_informator 

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/

