
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022  

 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin  

w postępowaniu rekrutacyjnym 

1 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku  

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz  

z dokumentami: należy wydrukować i podpisać 

wniosek, a następnie złożyć w szkole pierwszego 

wyboru. 

17.05 - 21.06.2021 r. 

do godz. 15.00 

2 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o kopię świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej i o kopię 

zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty 

oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana 

przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na 

zamianę szkół  do których kandyduje. 

25.06 -14.07.2021 r. 

do godz. 15.00 

3 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych. 

22.07.2021 r. 

godz. 10.00 

4 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe − także 

zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu, oraz dwóch 

zdjęć. 

W przypadku braku możliwości przedłożenia 

takiego zaświadczenia, rodzic kandydata lub 

kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora 

szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 

23 - 30.07.2021 r. 

do godz. 14.00 



15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę 

niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas 

zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, do 

której uczeń został przyjęty, nie później niż  

do 24 września 2021 r. 

5 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych. 

02.08.2021 r. 

godz. 11.00 

6 
Składanie wniosków w ramach rekrutacji 

uzupełniającej (II nabór). 

03 - 05.08.2021 r. 

do godz. 14.00 

7 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych. 

16.08.2021 

godz. 12.00 

8 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu zewnętrznego oraz dwóch zdjęć. 

17 - 20.08.2021 r. 

do godz. 15:00 

9 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych po II naborze. 

23.08.2021 r. 

godz. 11:00 

 

 

WAŻNE 

Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lekarskiego będzie równoznaczne z rezygnacją 

z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej 

kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty. 

 

Możliwości składania wniosków 

1. Wysłanie skanu lub zdjęcia podpisanego wniosku drogą mailową na adres komisji rekrutacyjnej 

rekrutacja@ckziu.olawa.pl lub ePUAPem. 

2. Przesłanie podpisanego wniosku faksem – fax 71 313 27 11 

3. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do szkoły. Przy głównym wejściu do budynku  

w godzinach od 9.00-12.00 rodzice lub uczniowie mogą zostawić wnioski w nadzorowanej przez 

pracownika szkoły urnie.  

mailto:rekrutacja@ckziu.olawa.pl

