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Kilka słów wstępu:

 Prezentacja została opracowana w oparciu o ogłoszenie MEN

 Elementy oznaczone niebieską gwiazdką dotyczą szkół ponadpodstawowych

dwujęzycznych, oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych,

oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego w szkole

ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych

indywidualnych predyspozycji (np. artystycznych- plastycznych, muzycznych,

tanecznych itp…) oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

w szkołach ponadpodstawowych.

 Prezentacja NIE ZAWIERA wyczerpujących informacji w zakresie terminów

postępowania dodatkowego (tzw. „druga rekrutacja”) są one wyszczególnione

w ogłoszeniu MEN- link na końcu.



Składanie wniosków (w tym zmiana 

wniosków) o przyjęcie do szkoły:

17 maja- 21 czerwca
do godziny 15.00

 Większość szkół

17 maja- 31 maja
do godziny 15.00

 Szkoły i oddziały artystyczne, 

dwujęzyczne sportowe, oddziały 

przygotowania wojskowego.

 Pamiętajmy o ewentualnych dodatkowych 
dokumentach. Informacji należy zasięgać na 
stronie szkoły

UWAGA: Wniosek MUSI zostać PODPISANY przez przynajmniej JEDNEGO z rodziców i w formie papierowej

dostarczony do szkoły, nawet w przypadku rekrutacji elektronicznej!!!



Sprawdziany uzdolnień kierunkowych, 

kompetencji językowych, sprawności 

fizycznej:

1-14 czerwca

Dokładne terminy zostaną podane przez konkretne szkoły do 14 maja. Należy śledzić 

publikowane na stronach internetowych szkół komunikaty, lub kontaktować się ze 

szkołami telefonicznie.

Na stronach szkół znajdą też Państwo wytyczne według których przeprowadzane są 

sprawdziany. Warto zajrzeć do nich i umożliwić dzieciom jak najlepsze przygotowanie się.

Ewentualny II termin- do 8 lipca



Podanie do wiadomości list 

kandydatów którzy pozytywnie 

przeszli sprawdziany dodatkowe:

17 czerwca – dla pierwszego terminu

9 lipca – dla drugiego terminu



Uzupełnienie wniosków o świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej 

i zaświadczenie o wynikach egzaminu:

25 czerwca- 14 lipca
do godziny 15.00

W tym terminie do wybranej szkoły (lub szkół- w zależności od sposobów rekrutacji 

w danym regionie) należy donieść kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Jest to też czas w którym możliwa będzie ZMIANA WNIOSKU O PRZYJĘCIE ze względu na 

zmianę szkół do których uczeń kandyduje.



Podanie listy kandydatów 

zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych:

22 lipca

Dyrektorzy szkół ogłaszają listę kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły. 



Potwierdzenie woli przyjęcia:

23-30 Lipca
do godziny 15.00

Rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia

i przedkłada oryginały świadectwa i zaświadczenia

(o ile nie zostały dostarczone wcześniej).

W przypadku szkoły branżowej i technikum wymagane jest również

zaświadczenie lekarskie* o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

i (w niektórych wypadkach) orzeczenie lekarskie i psychologiczne* o braku

przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów. **

* Skierowanie wystawia szkoła branżowa lub technikum w terminie 17.05-26.07
** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 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 24 września 2021 

Uwaga!!!:

W przypadku dostania

się do kilku szkół ważne

jest, aby jak najszybciej

poinformować szkołę

z której rezygnujemy

o naszej decyzji.

Daje to możliwość 
przyjęcia kandydatów 
z listy rezerwowej.
Nikt z nas nie lubi czekać 
w niepewności. Bardzo 
proszę: pamiętajmy o tym 
i dbajmy o komfort 
wszystkich dzieci.



Podanie listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych:

2 sierpnia
do godziny 14.00

Dyrektorzy szkół ogłaszają listę kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych do szkoły. 



Informacja o wolnych miejscach:

Do 3 sierpnia

Kurator oświaty (na stronie internetowej kuratorium) 

podaje do wiadomości liczbę wolnych miejsc 

w poszczególnych oddziałach konkretnych szkół.

https://kuratorium.krakow.pl/


Dodatkowe terminy:

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej 
o sporządzenie uzasadnionej odmowy przyjęcia

Sporządzenie przez komisję 
uzasadnionej odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły 
odwołania od rozstrzygnięcia komisji

Dyrektor szkoły rozpatruje 
odwołanie

Do 5 sierpnia

Do 3 dni od wystąpienia

Do 3 dni od otrzymania
uzasadnienia

Do 3 dni od wniesienia



Link do oryginału na stronie MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-

do-szkol


