
Terminarz rekrutacji w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sławie  

na rok szkolny 2020/2021: 

Do  szkół dla młodzieży:   

 

Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia i Liceum Ogólnokształcące– 

dla absolwentów szkoły podstawowej: 

 Składanie podań : od 11 maja do 23 czerwca2020 r. 

 Uzupełnienie  dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o 

wynikach egzaminu ósmoklasisty: od 26 czerwca do 30 czerwca 2020 r. 

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej : do 10 lipca 2020 r. 

 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych: 13 lipca 2020 r.  

 Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie(dotyczy uczniów techników i 

szkół branżowych realizujących kształcenie praktyczne w szkole) :od 11 maja do 14 

lipca 2020 r.  

 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w 

postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a także  w przypadku szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu.: od 13 do 20 lipca 2020 r. do godz. 15
00

 

 Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, którzy 

potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole : 21  lipca 2020 r. do godz. 14
00

 

 

postępowanie uzupełniające 

 

 Składanie podań : od 22 do 27lipca2020 r. 

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej : do 16 sierpnia 2020 r. 

 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych: 17 sierpnia 2020 r.  

 Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie (dotyczy uczniów techników 

i szkół branżowych realizujących kształcenie praktyczne w szkole): od 22 lipca do 18 

sierpnia 2020 r.  

 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w 

postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a także  w przypadku szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu.: od 17do 21 sierpnia 2020 r. do godz. 15
00

 

 Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, którzy 

potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole : 24  sierpnia 2020 r. do godz. 14
00

 

 

 



Do szkół dla dorosłych:   

 

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych– 

 Składanie podań : od 11 maja do 23 czerwca 2020 r. 

 Uzupełnienie  dokumentów o świadectwo ukończenia: gimnazjum, szkoły 

podstawowej, branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej od  26 

do 30 czerwca 2020 r. 
 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej : do 10 lipca 2020 r. 

 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych: 13 lipca 2020 r.  

 Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa: od 13do 20 lipca 2020 r. do godz. 15
00

 

 Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, którzy 

potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole : 21  lipca 2020 r. do godz. 14
00

 

 

 

postępowanie uzupełniające 

 
 Składanie podań : od 22 do 27 lipca 2020 r.. 

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej : do 16 sierpnia 2020 r. 

 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych: 17 sierpnia 2020 r.  

 Potwierdzenie przez  kandydata woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa: od 17do 21 sierpnia 2020 r. do godz. 15
00

 

 Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, którzy 

potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole : 24  sierpnia 2020 r. do godz. 14
00

.  

 


