
 

Etapy rekrutacji 
2021 

 

Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 
(Uwaga! Mogą być inne dla klasy 

ILB OPW) 

 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 
 

Złożenie wniosku (podpisanego przez co 

najmniej jednego rodzica/prawnego 

opiekuna) wraz z dokumentami o przyjęcie 

do oddziału przygotowania wojskowego 

(OPW)  
 

 

 

17 maja - do 31 maja  

 

 do godz. 15.00  
 

 
od 3 sierpnia   

do 6 sierpnia  
 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej wraz z dokumentami 

(podpisanego przez co najmniej jednego 

rodzica/prawnego opiekuna). 

 

17 maj -21 czerwca 

 

do godz. 15.00  

od 3 sierpnia  

do 5 sierpnia  

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie 

lekarskie  

 

17 maja - 26 lipca  

 

od 3 sierpnia do 13 

sierpnia   

 

I termin 

Przeprowadzenie egzaminu sprawnościowego 

dla uczniów ILB OPW  
Szczegółowy harmonogram przeprowadzanych testów 

zostanie podany do 7 czerwca 2021 r. 

 

12 czerwca  

godz. 10.00 

od 6 sierpnia do 10 

sierpnia 2 

 

Podanie do wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywny wynik egzaminu sprawnościowego 

dla uczniów ILB OPW 

 

I termin  

do 17 czerwca  

 

do 13 sierpnia  

 

Dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty  

25 czerwca-14 lipca 

 

do godz. 15.00  

Brak 

II termin 

Przeprowadzenie egzaminu sprawnościowego 

dla ILB OPW 
Szczegółowy harmonogram przeprowadzanych testów 

zostanie podany do 25 czerwca 2021  

 

5 lipca  
 

od 6 sierpnia do 10 

sierpnia   

 

Podanie do wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywny wynik z egzaminu 

sprawnościowego ILB OPW 
 

II termin 
 do 9 lipca  

do 13 sierpnia  

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych  

 

22 lipca 

 
16 sierpnia  

 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o 

wynikach egzaminu zewnętrznego − także 

zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu  
 

23 lipca- 30 lipca  

 

do godz. 15.00  
 

od 17 sierpnia do 

20 sierpnia do 

godz. 15.00  
 



Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  
 

2 sierpnia  

 do godz. 14.00  
 

23 sierpnia   

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły 

ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie 

wolnych miejsc w szkole  
 

2 sierpnia   
 

23 sierpnia   
 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

 

do 5 sierpnia   

 

26 sierpnia  

 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

 

do 5 dni od dnia wystąpienia o  

sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia  

-----------------------

------------- 

 


