
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów klas pierwszych 

Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku 

 

Rodzaj czynności 

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

od 17 maja 2021 r. 

do 21 czerwca 2021 r. 

do godz. 15.00 

do 31 maja 2021 r dla 

kandydatów do 

oddziału sportowego 

od 3 sierpnia 2021 r. 

do 5 sierpnia 2021 r. 

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o 

świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie 

o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie 

nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata 

wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkoły do 

której kandyduje. 

od 25 czerwca 2021 r. 

do 14 lipca 2021 r. 

do godz. 15.00 

 

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej  11 czerwca 2021 r.  

godz. 11:30  

 

10 sierpnia 2021 r.  

godz. 11:00 

 

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki 

prób sprawności fizycznej 

Do 17 czerwca 2021 r.  

 

Do 13 sierpnia 2021 r. 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 

zawodowe skierowania na badania lekarskie 

Od 17 maja 2021r. do 26 

lipca 2021r. 

Od 3 sierpnia 2021r. do 

13 sierpnia 2021r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

do  14 lipca 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r. 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

22 lipca 2021 r. 16 sierpnia 2021 r. 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 

zawodowe skierowania na badanie lekarskie 

od 17 maja 2021 r. 

do 26 lipca 2021 r. 

od 3 sierpnia 2021 r. 

do 13 sierpnia 2021 r. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo 

kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone 

w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 

od 23 lipca 2021 r. 

do 30 lipca 2021 r. 

do godz. 15.00 

od 17 sierpnia 2021 r. 

do 20 sierpnia 2021 r. 

do godz. 15.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych 

2 sierpnia 2021 r. 

do godz. 14.00 

23 sierpnia 2021 r. 

 

 

 


