
 

Terminy składania dokumentów przez kandydatów 

 

W szkole obowiązuje śląski system rekrutacji elektronicznej https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat 

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Rodzaj czynności 

od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.  

do godz. 15.00 

kandydat zakłada swoje  konto w Systemie, wprowadza wymagane 

informacje, dokonuje wyboru  szkół oraz układa listę oddziałów do których 

chce kandydować.  

Następnie składa wydrukowany z Systemu wniosek o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej potwierdzone podpisem kandydata i prawnego opiekuna 

wraz z dokumentami w koszulce na dokumenty w sekretariacie  

Zespołu Szkół w Krzepicach ul. Ryły 26 wraz z dokumentami. 

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą 

być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.  

do godz. 15.00 

kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą 

być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

31 lipca 2020 r. do 04.08.2020 r.  

do godz. 15.00 

kandydat uzupełnienia wniosek o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty 

oraz ma możliwość dokonania zmian we wniosku o przyjęcie, w tym 

możliwość zamiany szkół do których kandyduje. 
 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane 

załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

12 sierpnia 2020 r.  

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 
 

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania 

rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać 

się za pomocą stron internetowych tych jednostek. 

https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat


od 13 sierpnia 2020 r.  do 18 sierpnia 2020 r.   

do godz. 15.00 

potwierdzenie przez rodzica kandydata 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 

ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe  także zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego  

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami  

i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań 

psychologicznych do kierowania pojazdem**.  

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane 

załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
 

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania 

rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może 

odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek. 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni 

informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 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 25 września 2020  
 


