
Ważne terminy – rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 

Na podstawie Zarządzenia Łódzkiego Kuratora Oświaty Nr 11/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. 

  Rodzaj czynności  
 

Termin w postępowaniu  
rekrutacyjnym  

 

Termin w postępowaniu 
uzupełniającym  

 

1.  Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły 
ponadpodstawowej informacji na temat obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, z których oceny, wymienione na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej będą brane pod uwagę  w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

do 28 lutego 2020 r.  do 28 lutego 2020 r.  

2.  Złożenie wniosku o przyjęcie  do szkół ponadpodstawowych  wraz                      
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 
warunków lub kryteriów rekrutacyjnych 

od 11 maja 2020 r.  
do 23 czerwca 2020 r.                       
do godz.15:00 

od 22 lipca 2020 r.  
do 27 lipca 2020 r. 
do godz. 15:00  

3.  Możliwość dokonania zmian szkół i oddziałów na liście preferencji 
kandydata  

od 19 czerwca 2020 r.                 
do 22 czerwca 2020 r.  
do godz. 15:00 

- 

4.  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły  ponadpodstawowej                     
o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia 
OKE  o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

od  26 czerwca 2020 r. 
do  30 czerwca 2020 r.               
do godz.15:00 

- 

5.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów 
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz informacji        
ze świadectw ukończenia szkoły  i zaświadczeń OKE 

na bieżąco  
do  10 lipca 2020 r. 

do 14 sierpnia 2020 r. 

6.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

w dniu 13 lipca 2020 r.                  
do godz. 12:00 

w dniu 17 sierpnia 2020 r. 
do godz. 12:00  

7.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły 
ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE                  
o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

od 13 lipca 2020 r. 
godz. 12:00 
do 20 lipca 2020 r.                   
godz. 12:00 

od 17 sierpnia 2020 r. 
do godz. 12:00 
do 21 sierpnia 2020 r. 
godz. 12:00 

8.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

21 lipca 2020 r.                               
do godz. 14:00 

24 sierpnia 2020 r.                          
do godz. 14:00 

 


