
 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego,  

w tym terminy składania dokumentów  

na rok szkolny 2020/2021  

do szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Sulechowie 

 

Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej  

od 15 czerwca 2020 r. 

do 10 lipca 2020 r. 

Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej 

od 26 czerwca 2020 r. 

do 10 lipca 2020 r. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o 

wyniku egzaminu ósmoklasisty  

od 31 lipca 2020 r.  

do 4 sierpnia 2020 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych 

12 sierpnia 2020 r. 

Potwierdzenia przez rodzica kandydata albo 

kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w 

wybranej szkole w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu 

od 13 sierpnia 2020 r. 

do 18 sierpnia 2020 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych 

19 sierpnia 2020 r.  

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek 

o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@cksulechow.pl 

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się 

rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów 

(zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) będzie odbywać 

się za pomocą strony internetowej szkoły: cksulechow.pl 

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 

odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości 

przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie 



 

 

(w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego 

rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do 

szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu 

do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – 

Prawo oświatowe). 

 

 

Opracowane na podstawie harmonogramu 

ustalonego przez Ministra Edukacji Narodowej 

ogłoszonego dnia 19 maja 2020 r. 

 


