
TERMINARZ ÓSMOKLASISTY 
 
 

LP. CZYNNOŚCI/ZADANIA TERMINY 

1. Egzamin ósmoklasisty. 
ROZPOCZĘCIE EGZAMINU O GODZ. 9.00. 
(Uczniowie zjawiają się 20 minut przed egzaminem. Każdy 
uczeń musi mieć ze sobą na egzamin aktualną 
LEGITYMACJĘ!!!) 
Termin lub forma może ulec zmianie ze względu na sytuację 
epidemiologiczną!!! 

25.05.2021. -27.05.2021. 

2. II termin egzaminu ósmoklasisty 16.06.2021. - 18.06.2021. 

3. Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty na platformie 2.07.2021. 

4. Przekazanie szkołom wyników i zaświadczeń 8.07.2021. 

5. Wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym w szkołach 9.07.2021. 

6. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz 

z    z dokumentami. Czas otwartej platformy rekrutacyjnej. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz 

z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych 

i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wojskowych, 

oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych 

predyspozycji (sprawdzian uzdolnień kierunkowych) oraz szkół i 

oddziałów prowadzących szkolenie sportowe. 

 

 

 

17.05.2021. - 21.06.2021. 
Do godz. 15.00. 

7. Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, 

oddziału międzynarodowego, oddziału wojskowego w szkole 

ponadpodstawowej, do oddziału wymagającego szczególnych 

indywidualnych predyspozycji (sprawdzian uzdolnień 
kierunkowych) oraz do szkół i oddziałów prowadzących 

szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. 

 
 

17.05.2021. - 31.05.2021. 
Do godz. 15.00. 

8. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień 

kierunkowych.* 

1.06.2021. - 14.06.2021. 

9. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.* 1.06.2021. - 14.06.2021. 

10. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych. 

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy 

wstępne).* 

 
1.06.2021. - 14.06.2021. 

11. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu 

uzdolnień kierunkowych. 

 
Do 17.06.2021. 

 

12. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób 

sprawności fizycznej oraz sprawdzianu kompetencji językowych; 

sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna). 

 
Do 17.06.2021. 

13. 

 

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

o świadectwo ukończenia szkoły. 

 

25.06.2021. - 14.07.2021. 
Do godz. 15.00. 

 



 

14. 

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

 o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego. 

 
 

25.06.2021. - 14.07.2021. 

15. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
list listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie 

niezakwalifikowanych. Spełniających wymogi rekrutacyjne bądź 
nie 

 
22.07.2021. 

16. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 

skierowania na badania lekarskie. 

17.05.2021. - 26.07.2021. 

17. Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego 

kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenie 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 

przeciwwskazań 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**. 

 
 
 
 
 

23.07.2021. - 30.07.2021. 

18. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych. 

2.08.2021. 

19. Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji 

o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. 

Do 3.08.2021. 

 
*  Dyrektor szkoły może wyznaczy II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie 

mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w 

terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 7-8. 

Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu 

kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej   

 

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

kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 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 24 września 2021. 


