
TERMINY WAŻNE DLA KANDYDATA 

 

do klas pierwszych pięcioletniego TECHNIKUM NR 3 
 

       Zawód: technik programista 
     Zawód: technik automatyk 

Zawód: technik elektryk 
   Zawód: technik elektronik 

     Zawód: technik informatyk 
           Zawód: technik teleinformatyk  

       
oraz 

 
do klasy pierwszej BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 1 

 
                                                             Zawód: elektryk 

Zawód: elektromechanik 
 

 

 

NR TERMIN WYDARZENIE 

1 

Od 17 maja do 21 
czerwca 2021 r. do 

godz. 15.00   
 

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej: Technikum nr 3 , Branżowej Szkoły I 

stopnia nr 1 wraz z dokumentami. 

 

Od  3  do  5  sierpnia  2021 r. do godz. 15.00  w  terminie  

uzupełniającym.  

 

2 

 

Od 25 czerwca do 14 
lipca 2021 r do godz. 

15.00 
 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły  
i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

3 Do 14 lipca 2021 r. 

 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających 
spełnienie przez kandydatów warunków poświadczonych  
w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego 
komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych 
okoliczności. 
 



W terminie uzupełniającym do 5 sierpnia 2021 r. 

4 Do 21 lipca 2021 r. 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  

o przyjęcie do szkół i dokumentów i potwierdzających 

spełnienie przez kandydatów warunków  lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym 

ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) 

okoliczności wskazanych w  oświadczeniach. 

 
 W  terminie uzupełniającym do 13  sierpnia 2021 r. 

 

5 

 

22 lipca 2021 r. 
 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

 
W  terminie uzupełniającym  16 sierpnia 2021 r. 

 

6 
Od 17 maja do 26 
lipca 2021 r. 

 

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie. 

 

W  terminie uzupełniającym  od 3 do 13 sierpnia 2021 r. 

 

7 
Od 23 do 30 lipca 
2021 r.  do godz. 

15.00 

 

Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna 

prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia  

w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły   

i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie 

zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej i dostarczenie zaświadczenia 

lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej 

nauki zawodu w danym zawodzie. 

                                                                                                   

W terminie uzupełniającym od 17 do 20 sierpnia 2021 r. do 

godz. 15.00. 

 



8 

 

2 sierpnia 2021 r. do  
godz. 14.00 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

 
W  terminie uzupełniającym do 23 sierpnia 2021 r. 

 

9 Do 5 sierpnia 2021 r. 

 

Wystąpienie do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

 
W  terminie uzupełniającym do 26 sierpnia 2021 r. 
 

10 
 

Od 3 sierpnia 2021 r. 
 

Rekrutacja uzupełniająca do szkół, które dysponują wolnymi 
miejscami. 

 
 
 
 
 

 

 


