
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla uczniów SP 32 w Lublinie 

1. Egzaminy końcowe: 
a. 16 czerwca 2020 r. – język polski 
b. 17 czerwca 2020 r.  – matematyka 
c. 18 czerwca 2020 r.  – język angielski – tego dnia uczniowie po egzaminie otrzymają 

papierowy formularz wniosku, który ma ułatwić przygotowanie wniosku 
elektronicznego 

 
2. Samodzielnie wypełnianie wniosków elektronicznych 19-21 czerwiec 2020  r. 

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/ 
a. Należy wybrać trzy szkoły i dowolną ilość profili/klas w obrębie tych trzech szkół 
koniecznie więcej niż jedna klasa/profil! W przypadku wybrania mniejszej ilości szkół i klas 
można bezpowrotnie stracić szansę na dostanie się do wybranej szkoły! 

 
3. W przypadku problemów z uzupełnieniem wniosków elektronicznych zapraszamy uczniów do 

szkoły, z wypełnionym wnioskiem papierowym  podpisanym przez rodzica celem uzyskania 
pomocy nauczycieli wychowawców i szkolnej komisji rekrutacyjnej o godzinie podanej przez 
wychowawcę: 

a. 22 czerwiec  2020 r.  – klasa 8A, 8D 
b. 23 czerwiec  2020 r. – klasa 8B, 8C 

 
4. UWAGA -  jeśli uczeń wybierze technikum lub szkołę branżową musi zgłosić się do wicedyrektora 

szkoły p. Agnieszki Iwaszko w celu pobrania skierowania na badania do WOMP ul. Nałęczowska 
27C  Lublin 

 

Ostateczny  termin składania wniosków elektronicznych: 
a. dla większości szkół upływa 10 lipca 2020 r. , 
b. w przypadku szkół i oddziałów dwujęzycznych oraz wymagających specjalnych 

umiejętności (np. szkół sportowych i artystycznych) upływa 22 czerwca 2020 r. !!!   
a do 12 czerwca 2020 r. dyrektorzy w/w szkół podadzą terminy sprawdzianów lub 
prób sprawności !!! 

  
5. W dniach 31 lipca – 4 sierpnia 2020 r. szkolna komisja rekrutacyjna powołana przy SP 32 

wprowadza wyniki waszych egzaminów do systemu rekrutacyjnego. Uczniowie mogą w tym 
czasie (jeżeli zachodzi taka potrzeba) zmienić preferowany przez siebie wybór szkoły 
ponadpodstawowej. 

 
6. Do 12 sierpnia 2020 r. – szkoły ponadpodstawowe podają listę kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych, lista będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym oraz wywieszona w 
budynku szkoły. 

 
7. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do szkoły – złożenie: 

a. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
b. Zaświadczenia o wynikach egzaminu 
c. W przypadku szkół zawodowych – zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie 

 
8. 19 sierpnia 2020 r. dyrektorzy szkół ponadpodstawowych wywieszają listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych. Informacja będzie widoczna również w elektronicznym systemie 
rekrutacyjnym. 

9. Do 20 sierpnia 2020 r.  Lubelski Kurator Oświaty informuje o liczbie wolnych miejsc w szkołach 
ponadpodstawowych 

 
10. Do 22 sierpnia 2020 r.  istnieje możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia. Komisja ma 3 dni na odpowiedź, a uczeń kolejne 3 dni na 
wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor 
odpowiada w ciągu trzech dni. 

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/

