
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 w szkołach Powiatu Kołobrzeskiego 

Nazwa etapu Data rozpoczęcia Data zakończenia Uwagi 

Publikacja strony z ofertą szkół dla kandydatów 11 maja 2020 r.   

Rejestracja kandydatów (składanie wniosków o przyjęcie 

do szkoły) 
15 czerwca 2020 r. 10 lipca 2020 r. 

Do 22 czerwca 2020 r. 
składanie wniosków 

do I LO im. M. Kopernika 

 oraz do opw* w ZS im. 

M. Rataja w Gościnie 

Sprawdzian kompetencji językowych w I LO z OD 

im. M. Kopernika (sprawdzian jest obowiązkowy 

dla wszystkich kandydatów) 
25 czerwca 2020 r.  godz. 12.00 

30 lipca 2020 r. godz. 12.00 
termin dodatkowy 

 

Próby sprawności fizycznej w oddziale przygotowania 

wojskowego w ZS M. Rataja w Gościnie 
24 czerwca 2020 r.  godz. 10.00 

1 lipca 2020 r. godz. 10.00 
termin dodatkowy  

Opublikowanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny 

wynik sprawdzianu kompetencji językowych w I LO z OD 

im. M. Kopernika 

 

3 lipca 2020 r. godz. 12.00 

 

 

31 lipca 2020 r. godz. 14.00 
wynik w terminie dodatkowym 

  

Opublikowanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny 

wynik prób sprawności fizycznej w opw w ZS im. M. Rataja 

w Gościnie 
25 czerwca 2020 r. godz. 14.00   

1 lipca 2020 r. godz. 14.00 
wynik w terminie dodatkowym 

 

Dostarczanie do wybranej szkoły świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej  
26 czerwca 2020 r. 10 lipca 2020 r.  godz. 15.00 

 

Dostarczanie do wybranej szkoły zaświadczenia OKE 

o wynikach egzaminu  ósmoklasisty oraz możliwość dokonania 

zmiany przez kandydata wyboru szkoły 
31 lipca 2020 r. 4 sierpnia 2020 r. godz. 15.00 

 

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 12 sierpnia 2020 r. godz. 10.00 --------------  

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie 

oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

i zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu  ósmoklasisty oraz 

w szkole zawodowej – zaświadczenia lekarskiego (orzeczenie) 

 13 sierpnia 2020 r. 
18 sierpnia 2020 r. 

  godz. 15.00 

 

Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

i poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty 

o  liczbie wolnych miejsc w szkole 
  19 sierpnia 2020 r. godz. 12.00                 -------------- 

 

* - oddział przygotowania wojskowego 


