
REKRUTACJA DO ZESPOŁU SZKÓŁ W PRABUTACH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1148, z póżn. zm.). 

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. 

3) Zarządzenie Nr 3/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w 

sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół 

podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas 

wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr 

pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół 

policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2020/2021. 

I. Kryteria naboru kandydatów do klas pierwszych 

Klasa Profil/ zawód 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne,  
z których oceny wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły będą 
brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

I TA technik automatyk 1) matematyka Język polski 
2) Matematyka  
3) język obcy 
4) fizyka 

 

I TH technik handlowiec 1) język polski 
2)    matematyka  
3)    język obcy 
4)    geografia 

I B km kierowca mechanik 1)    Język polski 
2)    Matematyka  
3)    język obcy 
4)    geografia 

I Bw Klasa wielozawodowa* 1)    Język polski 
2)    Matematyka  
3)    język obcy 
4)    geografia 

*obowiązkowa umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie 

nauki zawodu zgodnie z art. 130 ust. 7a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.),  

 

 

II. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym  

Lp. Rodzaj czynności 
Termin  

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin  
w postępowaniu 
uzupełniającym 

1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej wraz z dokumentami  

od 11.05.2020 r. 
do 23.06.2020 r. 
do godz. 15:00 

od 22.07.2020 r. 
do 27.07.2020 r. 
do godz. 15:00 

2.  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej sportowej 

od 11.05.2020 r. 
do 20.05.2020 r. 
do godz. 15:00 

od 22.07.2020 r. 
do 27.07.2020 r. 
do godz. 15:00 

3.  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowejo świadectwo 

od 26.06.2020 r. 
do 30.06.2020 r. 

 



ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o 
wynikachegzaminu ósmoklasisty 

do godz. 15:00 

4.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków poświadczanych w 
oświadczeniach, w tymdokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynnościzwiązanych z ustaleniem tych 
okoliczności 

do 24.06.2020 r. do 29.07.2020 r. 

5.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do 
szkołyponadpodstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie 
przezkandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagęw postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez 
wójta(burmistrza lub prezydenta) 
okoliczności wskazanych w oświadczeniach 

do 10.07.2020 r. do 16.08.2020 r. 

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

13.07.2020 r. 17.08.2020 r. 

7.  Wydanie przez szkołę prowadzącą 
kształcenie zawodowe skierowania na 
badanie lekarskie 

od 11.05.2020 r. 
do 14.07.2020 r.  

od 22.07.2020 r. 
do 18.08.2020 r. 

8.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo 
kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w 
postaci przedłożenia oryginału świadectwa 
ukończenia szkoły i oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu 
zewnętrznego, oile nie zostały one złożone 
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do 
szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku 
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - 
także zaświadczenia lekarskiego 
zawierającego orzeczenie obraku 
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej naukizawodu 

od 13.07.2020 r. 
do 20.07.2020 r. 
do godz. 15:00 

od 17.08.2020 r. 
do 21.08.2020 r. 
do godz. 15:00 

9.  Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listykandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

21.07.2020 r. do 
godz. 14:00 

24.08.2020 r. do 
godz. 14:00 

10.  Poinformowanie przez dyrektora szkoły 
ponadpodstawowej Pomorskiego Kuratora 
Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 

21.07.2020 r. 24.08.2020 r. 

11.  Opublikowanie przez właściwego Kuratora 
oświaty informacji o liczbiewolnych miejsc w 
szkołach ponadpodstawowych 

do 22.07.2020 r. do 25.08.2020 r. 

12.  Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia 

do 28.07.2020 r. do 31.08.2020 r. 

13.  Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną 
uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do 5 dni od dnia wystąpienia o 
sporządzenieuzasadnienia odmowy 
przyjęcia 

14.  Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania 
od rozstrzygnięcia komisjirekrutacyjnej 

do 7 dni od dnia otrzymania 
uzasadniania odmowyprzyjęcia 

15.  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisjirekrutacyjnej 

do 7 dni od dnia złożenia odwołania 
do dyrektoraszkoły 



 


