
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy 

składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021  

do klas I technikum zawodowego i branżowej szkoły I stopnia  

na podbudowie szkoły podstawowej. 

Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Złożenie wniosku (podania) o przyjęcie do klasy pierwszej  technikum 

lub branżowej szkoły I stopnia. 

od 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) 

do 10 lipca 2020 r. (piątek) 

do godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 
od 26 czerwca 2020 r.  

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I, czyli złożenie 

następujących dokumentów: 

 zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

 dwie fotografie, 

 odpis aktu urodzenia lub potwierdzoną jego kopię, 

 zaświadczenie o osiągnięciach, 

 orzeczenia kwalifikacyjne poradni pedagogiczno – 

psychologicznej (kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów 

ruchu i innymi schorzeniami). 

W tych dniach kandydat może zmienić wniosek i szkołę do której 

kandyduje. 

od 31 lipca 2020 r. 

do 4 sierpnia 2020 r. (wtorek)  

do godz. 15.00 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

klasy I technikum i szkoły branżowej I stopnia oraz dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

do 4 sierpnia 2020 r. (wtorek) 

do godz. 15.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 
12 sierpnia 2020 r. 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania 

na badania lekarskie. 

od 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek)  

do 14 sierpnia 2020 r. (piątek) 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego 

woli przyjęcia w postaci przedłożenia: 

 oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

 oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,  

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

technikum lub branżowej szkoły I stopnia, a w przypadku szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe – należy przedłożyć 

zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu*. 

od 13 sierpnia 2020 r.  

do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 

 

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, 

w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie pod adresem: poczta@zsmradziejow.pl 
 

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub 

kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na 

przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub 

orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r. 
 



Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego,  

w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021  

na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia. 

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 

Złożenie wniosku (podania) o przyjęcie na semestr pierwszy 

klasy I branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym: 

 świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub 

zasadniczej szkoły zawodowej, 

 zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej 

szkole I stopnia bądź w zasadniczej szkole zawodowej, 

 dwie fotografie, 

 odpis aktu urodzenia lub potwierdzoną jego kopię lub 

potwierdzoną kopię dowodu osobistego. 

od 24 czerwca 2020 r. 

do 4 sierpnia 2020 r. 

 do godz. 15.00 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie na semestr pierwszy klasy I branżowej szkoły II 

stopnia oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

do 4 sierpnia 2020 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych. 

12 sierpnia 2020 r. 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 

skierowania na badania lekarskie. 

od 24 czerwca 2020 r. 

do 14 sierpnia 2020 r. 

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia: oryginału świadectwa ukończenia branżowej 

szkoły I stopnia bądź świadectwa ukończenia zasadniczej 

szkoły zawodowej, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w 

branżowej szkole I stopnia bądź w zasadniczej szkole 

zawodowej o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem 

o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia, a także 

zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu*. 

od 13 sierpnia 2020 r. 

do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 

19 sierpnia 2020 r. 

do godz. 14.00 

 

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, 

w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie pod adresem: poczta@zsmradziejow.pl 
 

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub 

kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na 

przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub 

orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r. 



Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego,  

w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021  

do publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych. 

 

Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Złożenie wniosku (podania) o przyjęcie do liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym: 

 świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, 

 dwie fotografie, 

 odpis aktu urodzenia lub potwierdzoną jego kopię lub 

potwierdzoną kopię dowodu osobistego, 

 zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej 

nauki zawodu. 

od 24 czerwca 2020 r. 

do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 

i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

do 4 sierpnia 2020 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych. 

12 sierpnia 2020 r. 

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia: oryginału świadectwa ukończenia branżowej 

szkoły I stopnia. 

od 13 sierpnia 2020 r. 

do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 

19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 

 

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, 

w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie pod adresem: poczta@zsmradziejow.pl 
 


