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Przedstawiamy terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół 

ponadpodstawowych w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka 
w Pszczynie na rok szkolny 2020/2021, 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać 

elektronicznie. 

 

ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA NASZA SZKOŁA NIE PROWADZI 
POSTĘPOWANIA REKRYTACYJNEGO JEDNAK ZAPISUJĄC DZIECKO PROSIMY O 
DOSTOSOWANIE SIĘ DO PONIŻSZYCH TERMINÓW 

 

Terminy składania wniosków i dokumentów do szkół ponadpodstawowych 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami prosimy składać od 15 
czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. 

Termin składania świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu 

Do 4 sierpnia 2020 r. należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być 
także wersja elektroniczna)  

 

NASZA SZKOŁA NIE OGŁASZA LIST KANDYDATÓW.  

UCZNIOWIE PRZYJĘCI ZOSTAJĄ DO SZKOŁY NA PODSTAWIE PRZEDŁOŻENIA 
ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 

 

Dodatkowy termin składania dokumentów po ogłoszeniu list kandydatów przyjętych w 
innych szkołach: 

Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami prosimy złożyć najpóźniej 
do dnia 20 sierpnia 2020r.  

 

W PRZYPADKU PRZYJĘCIA DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA PROSIMY O 
PRZEDŁOŻENIE ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO ZAWIERAJĄCEGO 
ORZECZENIE O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO PODJĘCIA 
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU DO 28 SIERPNIA 2020r. 

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata 
lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 28 sierpnia 2020 r. do godz. 
15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie 
składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020r. 
Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne 
z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, w oddziale realizującym kształcenie w 
zawodzie, do którego został przyjęty. 

 
Za zapewnienie miejsca w szkole wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży  z 
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada 
rada powiatu (art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe). 

 


