
Załączniki do rozporządzenia  

Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia ……………… (poz. …) 

 

Załącznik nr 1 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI LUB 

INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 

Rodzaj czynności dokonywanej  

w ramach przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego albo 

postępowania uzupełniającego  

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

Organy prowadzące przedszkole lub 

inną formę wychowania 

przedszkolnego podają do publicznej 

wiadomości kryteria, o których mowa 

w art. 20c ust. 2, 4 i 5 ustawy, określa 

dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryteriów, o których 

mowa w art. 20c ust. 4, oraz określa 

liczbę punktów możliwą do uzyskania 

za poszczególne kryteria, a także 

podaje do publicznej wiadomości 

dokumenty potwierdzające spełnianie 

kryteriów, o których mowa w art. 20c 

ust. 2 i 5 ustawy 

do końca stycznia każdego roku 

Składanie wniosku z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata odpowiednio warunków 

lub kryteriów 

od dnia 1 marca do dnia 

31 marca (do godz. 

15.00) 

w terminie 3 dni (do 

godz. 15.00) od dnia 

podania do publicznej 

wiadomości listy 

kandydatów przyjętych  

i kandydatów 
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nieprzyjętych  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym
1)

 

Weryfikacja złożonych wniosków 

 i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata 

odpowiednio warunków lub 

kryteriów, w tym możliwość  

wystąpienia przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej do wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta), na 

podstawie art. 20t ust. 7 ustawy, o 

potwierdzenie, okoliczności 

zawartych w oświadczeniach, o 

których mowa  

w art. 20t ust. 2 ustawy 

w terminie 6 dni od 

dnia 31 marca  

 

w terminie 6 dni od 

ostatniego dnia na 

złożenie wniosku  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

Potwierdzenie przez wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) 

okoliczności zawartych w 

oświadczeniach, o których mowa  

w art. 20t ust. 2 ustawy 

w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej do wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta), na podstawie art. 

20t ust. 7 ustawy, o potwierdzenie okoliczności 

zawartych w oświadczeniach, o których mowa  

w art. 20t ust. 2 ustawy 

Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych  

15 dnia (do godz. 15.00) od ostatniego dnia na   

weryfikację złożonych wniosków i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

odpowiednio warunków lub kryteriów 
2)

 

Potwierdzenie przez rodzica w terminie 3 dni (do godz. 15.00) od dnia podania 

                                                           

1)
  Jeżeli w wyznaczonym terminie wypada sobota, niedziela lub święto w taki sposób, że dni roboczych jest 

mniej niż dwa dni, to termin ten należy wydłużyć do pierwszego dnia roboczego przypadającego po 

wskazanym terminie. 
2)

  Jeżeli w wyznaczonym terminie wypada sobota, niedziela lub święto, to termin ten należy wydłużyć do 

pierwszego dnia roboczego przypadającego po wskazanym terminie. 
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kandydata woli przyjęcia  do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych
1)

 

Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych 

w terminie 1 dnia (do godz. 15.00) od ostatniego 

dnia na  potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia
2)

 

Wniesienie wniosku  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata 

w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych 

 i kandydatów nieprzyjętych 

Sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata 

w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata 

Wniesienie do dyrektora odwołania 

od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia 

odmowy przyjęcia kandydata 

Rozpatrzenie przez dyrektora 

odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) 

wskazuje miejsce dla dzieci,  objętych 

obowiązkiem rocznego 

przygotowania przedszkolnego i dla 

dzieci, którym gmina ma obowiązek 

zapewnić możliwość korzystania  

z wychowania przedszkolnego 

nieprzyjętych do przedszkola lub 

innej formy wychowania 

przedszkolnego zgodnie z art. 14 ust. 

3 i 4b ustawy. 

do dnia 15 sierpnia 
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Załącznik nr 2 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Rodzaj czynności dokonywanej  

w ramach przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego albo 

postępowania uzupełniającego 

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

Organy prowadzące szkoły 

podstawowe podają do publicznej 

wiadomości kryteria, o których mowa 

w art. 20e ust. 3 ustawy, określa 

dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryteriów, o których 

mowa w art. 20e ust. 3 oraz określa 

liczbę punktów możliwą do uzyskania 

za poszczególne kryteria, a także 

podaje do publicznej wiadomości 

dokumenty potwierdzające spełnianie 

kryteriów, o których mowa w art. 20c 

ust. 4 ustawy 

do końca stycznia każdego roku 

Dyrektor szkoły podstawowej 

ogólnodostępnej z oddziałami 

międzynarodowymi, podaje do 

publicznej wiadomości język obcy, 

który jest drugim językiem nauczania 

w szkole oraz szczegółowy termin 

do końca lutego każdego roku 
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przeprowadzenia sprawdzianu 

predyspozycji językowych
1)

  

Dyrektor szkoły podstawowej 

sportowej, szkoły podstawowej 

mistrzostwa sportowego i szkoły 

podstawowej ogólnodostępnej  

z oddziałem sportowym, podaje do 

publicznej wiadomości szczegółowy 

termin przeprowadzenia prób 

sprawności fizycznej
1)

 

do końca lutego każdego roku 

Składanie wniosku z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata odpowiednio warunków 

lub kryteriów 

od dnia 1 kwietnia do 

dnia 31 maja (do godz. 

15.00) 

w terminie 3 dni (do godz. 

15.00) od dnia podania do 

publicznej wiadomości 

listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym
2)

 

od dnia 1 kwietnia do  

dnia 5 maja (do godz. 

15.00)
3)

 

od dnia 1 kwietnia do  

dnia 5 maja (do godz. 

15.00)
4)

 

Przeprowadzenie sprawdzianu 

predyspozycji językowych
3) 

 

od dnia 6 maja do dnia 

20 maja 

 

w terminie 2 dni od 

ostatniego dnia na złożenie 

wniosku w postępowaniu 

uzupełniającym
2)

 

Przeprowadzenie prób sprawności 

fizycznej
4)

  

Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów, którzy uzyskali 

do dnia 25 maja  w terminie 4 dni od 

ostatniego dnia na złożenie 

                                                           

1)
  W przypadku szkoły nowo tworzonej czynności dokonuje odpowiednio dyrektor szkoły nowo tworzonej 

albo dyrektor innej szkoły, o którym mowa w § 14 ust. 2 w porozumieniu z organem prowadzącym tę szkołę 

nowo tworzoną. 
2)

  Jeżeli w wyznaczonym terminie wypada sobota, niedziela lub święto w taki sposób, że dni roboczych jest 

mniej niż dwa dni, to termin ten należy wydłużyć do pierwszego dnia roboczego przypadającego po 

wskazanym terminie. 
3)

  Dotyczy szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami międzynarodowymi. 
4)

  Dotyczy szkoły podstawowej sportowej, szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego i szkoły podstawowej 

ogólnodostępnej z oddziałem sportowym. 
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pozytywny wynik sprawdzianu 

predyspozycji językowych
3)

 

wniosku w postępowaniu 

uzupełniającym
2) 

 

Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywne wyniki  prób sprawności 

fizycznej
4)

 

Weryfikacja złożonych wniosków  

i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata 

odpowiednio warunków lub 

kryteriów, w tym możliwość 

wystąpienia  przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej do wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta), na 

podstawie art. 20t ust. 7 ustawy,  

o potwierdzenie, okoliczności 

zawartych w oświadczeniach,  

o których mowa w art. 20t ust. 2 

ustawy 

w terminie 6 dni od 

dnia 31 maja  

 

w terminie 6 dni od 

ostatniego dnia na złożenie 

wniosku w postępowaniu 

uzupełniającym 

Potwierdzenie przez wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) 

okoliczności zawartych  

w oświadczeniach, o których mowa  

w art. 20t ust. 2 ustawy 

w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej do wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta), na podstawie art. 

20t ust. 7 ustawy, o potwierdzenie okoliczności 

zawartych w oświadczeniach, o których mowa w art. 

20t ust. 2 ustawy 

Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych 

 15 dnia (do godz. 15.00) od ostatniego dnia na  

weryfikację złożonych wniosków i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

odpowiednio warunków lub kryteriów
5)

 

                                                           

5)
  Jeżeli w wyznaczonym terminie wypada sobota, niedziela lub święto, to termin ten należy wydłużyć do 

pierwszego dnia roboczego przypadającego po wskazanym terminie. 
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Potwierdzenie przez rodzica 

kandydata woli przyjęcia 

w terminie 3 dni (godz. 15.00) od dnia podania do 

publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych
2)

 

Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych 

w terminie 1 dnia (do godz. 15.00) od ostatniego dnia 

na potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia
5)

 

Wniesienie wniosku o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata 

w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych 

Sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata 

w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata 

Wniesienie do dyrektora odwołania 

od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia 

odmowy przyjęcia kandydata 

Rozpatrzenie przez dyrektora 

odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
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Załącznik nr 3 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO GIMNAZJUM 

 

Rodzaj czynności dokonywanej  

w ramach przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego albo 

postępowania uzupełniającego 

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

Organy prowadzące gimnazja podają 

do publicznej wiadomości kryteria,  

o których mowa w art. 20e ust. 3 

ustawy, oraz liczbę punktów możliwą 

do uzyskania za poszczególne 

kryteria, a także podaje do publicznej 

wiadomości dokumenty 

potwierdzające spełnianie kryteriów,  

o których mowa w art. 20e ust. 4 

ustawy 

do końca stycznia każdego roku 

 

Dyrektor gimnazjum dwujęzycznego 

oraz gimnazjum ogólnodostępnego  

z oddziałami dwujęzycznymi  

i oddziałami międzynarodowymi, 

podaje do publicznej wiadomości 

język obcy, który jest drugim 

językiem nauczania w szkole oraz 

szczegółowy termin przeprowadzenia 

sprawdzianu predyspozycji 

językowych
1)

  

do końca lutego każdego roku 

Dyrektor gimnazjum sportowego, do końca lutego każdego roku 

                                                           

1)
  W przypadku szkoły nowo tworzonej czynności dokonuje odpowiednio dyrektor szkoły nowo tworzonej 

albo dyrektor innej szkoły, o którym mowa w § 14 ust. 2 w porozumieniu z organem prowadzącym tę szkołę 

nowo tworzoną. 
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gimnazjum mistrzostwa sportowego  

i gimnazjum ogólnodostępnego  

z oddziałami sportowymi, podaje do 

publicznej wiadomości szczegółowy 

termin przeprowadzenia prób 

sprawności fizycznej
1)

 

Składanie wniosku z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata odpowiednio warunków 

lub kryteriów 

od dnia 4 maja 

do pierwszego wtorku 

po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-

wychowawczych (do 

godz. 15.00) 

w terminie 3 dni (do godz. 

15.00) od dnia podania do 

publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym
2)

 od dnia 4 maja do 

dnia 31 maja (do 

godz. 15.00)
3)

 

od dnia 4 maja do 

dnia 31 maja (do 

godz. 15.00)
4) 

 

Uzupełnienie wniosku  

o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej oraz o zaświadczenie  

o wynikach sprawdzianu 

od ostatniego dnia 

zajęć dydaktyczno-

wychowawczych do 

pierwszego wtorku po 

zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-

wychowawczych (do 

godz. 15.00) 

                                                           

2)
  Jeżeli w wyznaczonym terminie wypada sobota, niedziela lub święto w taki sposób, że dni roboczych jest 

mniej niż dwa dni, to termin ten należy wydłużyć do pierwszego dnia roboczego przypadającego po 

wskazanym terminie. 
3)

  Dotyczy gimnazjum dwujęzycznego oraz gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami dwujęzycznymi i 

oddziałami międzynarodowymi. 
4)

  Dotyczy gimnazjum sportowego, gimnazjum mistrzostwa sportowego i gimnazjum ogólnodostępnego z 

oddziałami sportowymi. 
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Przeprowadzenie sprawdzianu 

predyspozycji językowych
3) 

 

od dnia 1czerwca do 

dnia 15 czerwca 

w terminie 2 dni od 

ostatniego dnia na złożenie 

wniosku w postępowaniu 

uzupełniającym
2)

 

Przeprowadzenie prób sprawności 

fizycznej
4)

 

Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywny wynik sprawdzianu 

predyspozycji językowych
3)

 

do dnia 20 czerwca w terminie 4 dni od 

ostatniego dnia na złożenie 

wniosku w postępowaniu 

uzupełniającym
2) 

 

Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywne wyniki prób sprawności 

fizycznej
4)

 

Weryfikacja złożonych wniosków  

i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata 

odpowiednio warunków lub 

kryteriów, w tym możliwość 

wystąpienia przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej do wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta), na 

podstawie art. 20t ust. 7 ustawy,  

o potwierdzenie, okoliczności 

zawartych w oświadczeniach,  

o których mowa w art. 20t ust. 2 

ustawy 

w terminie 3 dni od 

pierwszego wtorku po 

zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-

wychowawczych  

w terminie 3 dni od 

ostatniego dnia na złożenie 

wniosku w postępowaniu 

uzupełniającym 

Potwierdzenie przez wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) 

okoliczności zawartych  

w oświadczeniach, o których mowa  

w art. 20t ust. 2 ustawy 

w terminie 14 dni od dnia wystąpienie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej do wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta), na podstawie art. 

20t ust. 7 ustawy, o potwierdzenie okoliczności 

zawartych w oświadczeniach, o których mowa w art. 

20t ust. 2 ustawy 

Podanie do publicznej wiadomości  15 dnia (do godz. 15:00) od ostatniego dnia na  
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listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych 

weryfikację złożonych wniosków i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

odpowiednio warunków lub kryteriów
5)

  

Potwierdzenie przez rodziców 

kandydata woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej  

i zaświadczenia o wynikach 

sprawdzianu 

w terminie 6  dni (do godz. 15.00) od dnia podania 

do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych
2)

 

Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych 

w terminie 1 dnia (do godz. 15.00) od ostatniego 

dnia na potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia
5)

 

 

Wniesienie wniosku o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata 

w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych 

Sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata 

w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku   

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata 

Wniesienie do dyrektora odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia 

odmowy przyjęcia kandydata 

Rozpatrzenie przez dyrektora 

odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej przyjęcia 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

 

  

                                                           

5)
  Jeżeli w wyznaczonym terminie wypada sobota, niedziela lub święto, to termin ten należy wydłużyć do 

pierwszego dnia roboczego przypadającego po wskazanym terminie. 
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Załącznik nr 4 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ 

PONADGIMNAZJALNYCH, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH ORAZ 

SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 

 

Rodzaj czynności dokonywanej  

w ramach przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego albo 

postępowania uzupełniającego 

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej 

podaje do publicznej wiadomości 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

których oceny ze świadectwa 

ukończenia gimnazjum będą brane 

pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym
1)

  

do końca lutego każdego roku 

 

do końca września każdego roku
2)

 

Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej 

dwujęzycznej oraz szkoły 

ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej  

z oddziałami dwujęzycznymi  

i oddziałami międzynarodowymi, 

podaje do publicznej wiadomości  

język obcy, który jest drugim 

językiem nauczania w szkole oraz 

szczegółowy termin przeprowadzenia 

sprawdzianu kompetencji 

do końca lutego każdego roku 

                                                           

1)
  W przypadku szkoły nowo tworzonej czynności dokonuje odpowiednio dyrektor szkoły nowo tworzonej 

albo dyrektor innej szkoły, o którym mowa w § 14 ust. 2 w porozumieniu z organem prowadzącym tę szkołę 

nowo tworzoną. 
2)

  Dotyczy wyłącznie zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego. 
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językowych
1)

 

Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej 

sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej 

mistrzostwa sportowego i szkoły 

ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej  

z oddziałami sportowymi, podaje do 

publicznej wiadomości szczegółowy 

termin przeprowadzenia prób 

sprawności fizycznej
1)

 

do końca lutego każdego roku 

Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, 

jeżeli program nauczania realizowany 

w szkole lub oddziale wymaga od 

kandydata szczególnych 

indywidualnych predyspozycji,  

podaje do publicznej wiadomości 

szczegółowy termin przeprowadzenia 

sprawdzianu, o którym mowa w art. 

20f ust. 5 ustawy
1)3) 

do końca lutego każdego roku 

do końca września każdego roku
2)

 

Składanie wniosku z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata  odpowiednio warunków 

lub kryteriów 

od dnia 4 maja do 

pierwszego wtorku 

po  zakończeniu 

zajęć dydaktycznych 

(do godz. 15.00)  

 

od dnia 3 listopada 

w terminie 3 dni (do godz. 

15.00) od dnia podania do 

publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym
4)

 

                                                           

3)
  Dotyczy szkoły ponadgimnazjalnej, w której realizowany program nauczania wymaga od kandydata 

szczególnych indywidualnych predyspozycji, zgodnie z art. 20f ust. 5 ustawy. 
4)

  Jeżeli w wyznaczonym terminie wypada sobota, niedziela lub święto w taki sposób, że dni roboczych jest 

mniej niż dwa dni, to termin ten należy wydłużyć do pierwszego dnia roboczego przypadającego po 

wskazanym terminie. 
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do dnia 1 grudnia
2)

  

 

od dnia ogłoszenia listy 

kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych 

do szkoły w postępowaniu 

rekrutacyjnym do dnia 4 

stycznia
2)

 

od dnia 4 maja  do 

dnia 31 maja (do 

godz. 15.00)
5)

 

od dnia 4 maja  do 

dnia 31 maja (do 

godz. 15.00)
6)

 

od dnia 4 maja do 

dnia 31 maja (do 

godz. 15.00)
3)

 

od dnia 3 listopada 

do dnia 20 listopada 

2)3)
 

Uzupełnienie wniosku o świadectwo 

ukończenia gimnazjum oraz  

o zaświadczenie o wynikach 

egzaminu  

od ostatniego dnia 

zajęć dydaktyczno-

wychowawczych do 

pierwszego wtorku 

po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-

wychowawczych (do 

godz. 15.00) 

od dnia 3 listopada 

do dnia 1 grudnia
2)

 

Przeprowadzenie sprawdzianu 

kompetencji językowych
5) 

 

od dnia 1 czerwca do 

dnia 15 czerwca  

w terminie 2 dni od 

ostatniego dnia na złożenie 

wniosku w postępowaniu 

uzupełniającym
4)

 

Przeprowadzenie prób sprawności 

fizycznej
6) 

 

                                                           

5)
  Dotyczy szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej oraz szkoły ponadgimnazjalnej z oddziałami 

dwujęzycznymi i oddziałami międzynarodowymi. 
6)

  Dotyczy szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego i szkoły 

ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałami sportowymi. 
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Przeprowadzenie sprawdzianu,  

o którym mowa w art. 20f ust. 5 

ustawy
3)

 

od dnia 1 czerwca do 

dnia 15 czerwca 

od dnia 21 listopada 

do dnia 25 listopada
2)

 

Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywny wynik sprawdzianu 

kompetencji językowych
5)

 

do dnia 20 czerwca 

 

do dnia 30 listopada
2)

 

w terminie 2 dni od 

ostatniego dnia na złożenie 

wniosku w postępowaniu 

uzupełniającym
4)

 

Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywne wyniki prób sprawności 

fizycznej
6)

 

Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywny wynik sprawdzianu,  

o którym mowa w art. 20f ust. 5 

ustawy
3)

 

Weryfikacja złożonych wniosków  

i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata 

odpowiednio warunków lub 

kryteriów, w tym możliwość  

wystąpienia przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej do wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta), na 

podstawie art. 20t ust. 7 ustawy, o 

potwierdzenie, okoliczności 

zawartych  

w oświadczeniach, o których mowa  

w art. 20t ust. 2 ustawy 

w terminie 3 dni od 

pierwszego wtorku 

po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-

wychowawczych  

w terminie 3 dni od 

ostatniego dnia na złożenie 

wniosku w postępowaniu 

uzupełniającym 

w terminie 3 dni od 

ostatniego dnia na 

złożenie wniosku
2)
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Potwierdzenie przez wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) 

okoliczności zawartych  

w oświadczeniach, o których mowa  

w art. 20t ust. 2 ustawy 

w terminie 14 dni od dnia wystąpienie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej do wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta), na podstawie art. 

20t ust. 7 ustawy, o potwierdzenie okoliczności 

zawartych w oświadczeniach, o których mowa w art. 

20t ust. 2 ustawy 

Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych 

15 dnia (do godz. 15.00) od ostatniego dnia na  

weryfikację złożonych wniosków i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

odpowiednio warunków lub kryteriów
7)

 

Wydanie przez szkołę prowadzącą 

kształcenie zawodowe skierowania na 

badanie lekarskie kandydatowi z listy 

kandydatów zakwalifikowanych, 

który dokonał wyboru kształcenia w 

danym zawodzie w jednej szkole 

w terminie podania do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

Potwierdzenie przez rodzica 

kandydata woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia gimnazjum i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu, 

a w przypadku szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe  

zaświadczenie lekarskie zawierające 

orzeczenie o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do pojęcia praktycznej 

nauki zawodu 

w terminie 6 dni (do godz. 15.00) od dnia podania 

do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych
4)

 

do dnia 28 grudnia
2)

 w terminie 6 dni od dnia 

podania do publicznej 

wiadomości listy 

kandydatów 

zakwalifikowanych  

i kandydatów 

niezakwalifikowanych
2)

 

                                                           

7)
  Jeżeli w wyznaczonym terminie wypada sobota, niedziela lub święto, to termin ten należy wydłużyć do 

pierwszego dnia roboczego przypadającego po wskazanym terminie. 
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Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych 

w terminie 1 dnia (do godz. 15.00) od ostatniego 

dnia na potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia
7)

 

Poinformowanie kuratorium oświaty  

o liczbie wolnych miejsc w szkołach 

ponadgimnazjalnych 

niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości 

przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

Podanie do publicznej wiadomości 

przez kuratora oświaty informacji  

o liczbie wolnych miejsc w szkołach 

ponadgimnazjalnych 

Wniesienie wniosku o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata 

w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych 

Sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata 

w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata 

Wniesienie do dyrektora odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia 

odmowy przyjęcia kandydata 

Rozpatrzenie przez dyrektora 

odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej  

w terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
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Załącznik nr 5 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ POLICEALNYCH 

 

Rodzaj czynności dokonywanej  

w ramach przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego albo 

postępowania uzupełniającego 

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, 

jeżeli program nauczania realizowany 

w szkole wymaga od kandydata 

szczególnych indywidualnych 

uzdolnień lub predyspozycji 

przydatnych w danym zawodzie 

podaje do publicznej wiadomości 

szczegółowy termin przeprowadzenia 

sprawdzianu, o którym mowa w art. 

20g ust. 1a i art. 20k ust. 1a ustawy
1)

   

do końca lutego każdego roku 

do końca września każdego roku
2)

 

Składanie wniosku z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata  odpowiednio warunków 

lub kryteriów  

od dnia 4 maja do dnia 4 

lipca  

od dnia ogłoszenia listy 

kandydatów przyjętych  

i kandydatów 

nieprzyjętych do szkoły  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym do dnia 4 

sierpnia  

od dnia 4 maja do dnia 

31 maja
3)

 

od dnia 3 listopada do 

dnia 1 grudnia
2)

 

                                                           

1)
  W przypadku szkoły nowo tworzonej czynności dokonuje odpowiednio dyrektor szkoły nowo tworzonej 

albo dyrektor innej szkoły, o którym mowa w § 14 ust. 2 w porozumieniu z organem prowadzącym tę szkołę 

nowo tworzoną. 
2)

  Dotyczy wyłącznie szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym 

powszednim dniu lutego. 
3)

  Dotyczy szkoły ponadgimnazjalnej, w której realizowany program nauczania wymaga od kandydata 

szczególnych indywidualnych uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, zgodnie z art. 

20g ust. 1a i art. 20k ust. 1a ustawy. 
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od dnia 3 listopada do 

dnia 20 listopada
2)3) 

od dnia ogłoszenia listy 

kandydatów przyjętych  

i kandydatów 

nieprzyjętych do szkoły  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym do dnia 3 

stycznia
2)

 

Uzupełnienie wniosku o 

zaświadczenie lekarskie zawierające 

orzeczenie o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do pojęcia praktycznej 

nauki zawodu 

od dnia 4 maja do dnia 4 

lipca  

od dnia 4 maja do dnia 

31 maja
3)

 

od dnia 3 listopada do 

dnia 1 grudnia
2)

 

od dnia 3 listopada do 

dnia 20 listopada
2)3)

 

Przeprowadzenie sprawdzianu 

uzdolnień lub predyspozycji 

przydatnych w danym zawodzie,  

o którym mowa w art. 20g ust. 1a  

i art. 20k ust. 1a ustawy
4)

 

od dnia 1 czerwca do 

dnia 15 czerwca 

w terminie 2 dni od 

ostatniego dnia na 

złożenie wniosku  

w postępowaniu 

uzupełniającym
4)

 

od dnia 21 listopada do 

dnia 25 listopada
2)

 

Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywny wynik sprawdzianu 

uzdolnień lub predyspozycji 

przydatnych w danym zawodzie,  

o którym mowa w art. 20g ust. 1a  

i art. 20k ust. 1a ustawy
3) 

do dnia 20 czerwca 

 

w terminie 2 dni od 

ostatniego dnia na 

złożenie wniosku  

w postępowaniu 

uzupełniającym 
do dnia 30 listopada

2)
 

Weryfikacja złożonych wniosków  

i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata 

w terminie 3 dni od ostatniego na złożenie wniosku 

                                                           

3)
  Dotyczy szkoły ponadgimnazjalnej, w której realizowany program nauczania wymaga od kandydata 

szczególnych indywidualnych uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, zgodnie z art. 

20g ust. 1a i art. 20k ust. 1a ustawy. 
4)

  Jeżeli w wyznaczonym terminie wypada sobota, niedziela lub święto w taki sposób, że dni roboczych jest 

mniej niż dwa dni, to termin ten należy wydłużyć do pierwszego dnia roboczego przypadającego po 

wskazanym terminie. 
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odpowiednio warunków lub 

kryteriów, w tym możliwość  

wystąpienia przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej do wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta), na 

podstawie art. 20t ust. 7 ustawy,  

o potwierdzenie, okoliczności 

zawartych w oświadczeniach,  

o których mowa w art. 20t ust. 2 

ustawy 

Potwierdzenie przez wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) 

okoliczności zawartych  

w oświadczeniach, o których mowa  

w art. 20t ust. 2 ustawy 

w terminie 14 dni od dnia wystąpienie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej do wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta), na podstawie art. 

20t ust. 7 ustawy, o potwierdzenie okoliczności 

zawartych w oświadczeniach, o których mowa w art. 

20t ust. 2 ustawy 

Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych 

15 dnia od ostatniego dnia na  weryfikację 

złożonych wniosków i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

odpowiednio warunków lub kryteriów
5)

 

Potwierdzenie przez kandydata,  

a w przypadku kandydata 

niepełnoletniego  przez rodziców 

kandydata, woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa 

w terminie 6 dni od dnia podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych
4)

 

                                                           

5)
  Jeżeli w wyznaczonym terminie wypada sobota, niedziela lub święto, to termin ten należy wydłużyć do 

pierwszego dnia roboczego przypadającego po wskazanym terminie. 
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potwierdzającego posiadanie 

wykształcenia średniego  

w terminie do 28 

grudnia
1)

 

w terminie 6 dni od dnia 

podania do publicznej 

wiadomości listy 

kandydatów 

zakwalifikowanych  

i kandydatów 

niezakwalifikowanych
1)

 

Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych 

w terminie 1 dnia od ostatniego dnia na 

potwierdzenie przez  kandydata woli przyjęcia
4)

 

Poinformowanie kuratorium oświaty 

informacji o liczbie wolnych miejsc  

w szkołach policealnych 

niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości 

przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

Podanie do publicznej wiadomości 

przez kuratora oświaty o liczbie 

wolnych miejsc w szkołach 

policealnych 

Wniesienie wniosku o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata 

w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych 

Sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata 

w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata 

Wniesienie do dyrektora odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia 

odmowy przyjęcia kandydata 

Rozpatrzenie przez dyrektora 

odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
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Załącznik nr 6 

 

TERMINY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS VI SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH DLA DOROSŁYCH, KLAS I GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH 

I KLAS I LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH  

 

Rodzaj czynności dokonywanej w 

ramach przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego albo 

postępowania uzupełniającego 

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

Składanie wniosku z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata  odpowiednio warunków 

lub kryteriów 

od dnia 4 maja do 

dnia 4 lipca 

od dnia ogłoszenia listy 

kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych 

do szkoły w postępowaniu 

rekrutacyjnym do dnia 4 

sierpnia  

 

od dnia ogłoszenia listy 

kandydatów przyjętych i 

kandydatów nie przyjętych 

do szkoły w postępowaniu 

rekrutacyjnym do dnia 3 

stycznia
1)

  

od dnia 3 listopada do 

dnia 1 grudnia
1)

 

Weryfikacja złożonych wniosków  

i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata 

odpowiednio warunków lub 

kryteriów, w tym możliwość 

wystąpienia przez przewodniczącego 

w terminie 3 dni od ostatniego dnia na złożenie 

wniosku 

                                                           

1)
  Dotyczy wyłącznie szkół dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się  

w pierwszym powszednim dniu lutego. 
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komisji rekrutacyjnej do wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta), na 

podstawie art. 20t ust. 7 ustawy, o 

potwierdzenie, okoliczności 

zawartych  

w oświadczeniach, o których mowa  

w art. 20t ust. 2 ustawy 

Potwierdzenie przez wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) 

okoliczności zawartych w 

oświadczeniach, o których mowa  

w art. 20t ust. 2 ustawy 

w terminie 14 dni od dnia wystąpienie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej do wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta), na podstawie art. 

20t ust. 7 ustawy, o potwierdzenie okoliczności 

zawartych w oświadczeniach, o których mowa w art. 

20t ust. 2 ustawy 

Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych 

15 dnia od ostatniego dnia na  weryfikację 

złożonych wniosków i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

odpowiednio warunków lub kryteriów 
2)

 

Potwierdzenie przez kandydata,  

a w przypadku kandydata 

niepełnoletniego  przez rodziców 

kandydata,  woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa  

w terminie 6 dni od dnia podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych
3)

 

w terminie do dnia 28 

grudnia
1)

 

w terminie 6 dni od dnia 

podania do publicznej 

wiadomości listy 

kandydatów 

zakwalifikowanych  

i kandydatów 

                                                           

2)
  Jeżeli w wyznaczonym terminie wypada sobota, niedziela lub święto, to termin ten należy wydłużyć do 

pierwszego dnia roboczego przypadającego po wskazanym terminie. 
3)

  Jeżeli w wyznaczonym terminie wypada sobota, niedziela lub święto w taki sposób, że dni roboczych jest 

mniej niż dwa dni, to termin ten należy wydłużyć do pierwszego dnia roboczego przypadającego po 

wskazanym terminie. 
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niezakwalifikowanych
1)

 

Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych 

w terminie 1 dnia od ostatniego dnia na 

potwierdzenie przez  kandydata woli przyjęcia
2)

 

Poinformowanie kuratorium oświaty  

o liczbie wolnych miejsc w szkołach 

dla dorosłych 

niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości 

przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

Podanie do publicznej wiadomości 

przez kuratora oświaty informacji  

o liczbie wolnych miejsc w szkołach 

dla dorosłych 

Wniesienie wniosku o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata 

w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych 

Sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata 

w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata 

Wniesienie do dyrektora odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia 

odmowy przyjęcia kandydata 

Rozpatrzenie przez dyrektora 

odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  

 

 


