
 

Drodzy uczniowie klas VIII 

W trosce o Wasze bezpieczeństwo, związane z zagrożeniem  korona 

wirusem,  nie mieliście możliwości uczestniczenia w dniach otwartych szkół  

i Giełdzie Szkół Powiatu Nowodworskiego. W najbliższym czasie będziecie 

jednak musieli podjąć decyzję , co do wyboru szkoły ponadpodstawowej.   

Z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych można zapoznać się przez 

Internet.   

W maju rozpocznie się pierwszy etap rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych:  liceów, techników, szkół branżowych. Cały proces 

naboru potrwa, bo listy przyjętych do klas pierwszych ogłoszone zostaną   13 

lipca. 

Ważne!  

Przed rejestracją do danej szkoły należy zapoznać się z regulaminem  

i zasadami rekrutacji danej szkoły .  

 



Rekrutacja do szkół będzie przeprowadzana za pomocą Elektronicznego 

Systemu Rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 

 

Harmonogram naboru 2020/2021 

Zgodnie z zawartymi w kuratoryjnym zarządzeniu zapisami, składanie wniosków 

o przyjęcie do klas pierwszych rozpocznie się 11 maja i potrwa do 23 czerwca.  

Mniej czasu, bo tylko do 20 maja będą mieć kandydaci ubiegający się o miejsca 

w klasach sportowych, mistrzostwa sportowego lub dwujęzycznych.  

W ich przypadku konieczne będzie przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień 

kierunkowych. Te – zgodnie z harmonogramem – odbędą się w dniach 21 maja 

– 16 czerwca.  

Kolejnym etapem w postępowaniu rekrutacyjnym będzie uzupełnienie wniosku 

o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

oraz zaświadczenie z wynikami egzaminu ósmoklasisty. Tu kurator dał 

młodzieży czas od 26 do 30 czerwca.  

Komisje kwalifikacyjne w szkołach będą weryfikować dostarczone dokumenty i 

przydzielać kandydatów do klas pierwszych. 13 lipca punktualnie w południe 

ogłoszone zostaną listy młodych ludzi przyjętych i nieprzyjętych do szkół. Ci 

pierwsi do 20 lipca będą mieli czas na potwierdzenie woli nauki w danej 

placówce. W przypadku absolwentów podstawówek, którzy nie są pełnoletni, 

będą to za nich musieli zrobić rodzice.  



Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego, na rok szkolny 

2020/2021. 

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-

szkol/14470,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-

postepowania-uzupelniajace.html 

Zasady rekrutacji 2020/2021 - prezentacja 

 https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-

szkol/zasady-rekrutacji/14128,Zasady-rekrutacji.html 

Struktura kształcenia w Polsce 
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