
 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym 2021/2022 
 

Oddział Przygotowania Wojskowego Klasa policyjna 
Klasa ratownictwa medycznego 
Klasa lotnictwa wojskowego 
Klasa stewardess/stewardów 

Od 17 maja 2021 r. (poniedziałek) do 31 maja 
2021 r. (poniedziałek) do godz. 15:00 – 
składanie wniosków w sekretariacie szkoły wraz 
z dokumentami. 

Od 17 maja 2021 r. (poniedziałek) do 21 
czerwca 2021 r. (poniedziałek) do godz. 15:00 
składanie wniosków w sekretariacie szkoły wraz 
z dokumentami. 

 

11 czerwca 2021 r. (piątek) 11:00 
przeprowadzenie prób sprawności fizycznej. 

 

Do 17 czerwca 2021 r. (czwartek) podanie do 
wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki 
prób sprawności fizycznej. 

 

18 czerwca 2021 r. (piątek) 11:00 
przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla 
kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od 
kandydata nie mogli przystąpić do sprawdzianu 
w pierwszym terminie. 

 

Od 25 czerwca 2021 r. (piątek) do 14 lipca 
2021 r. (środa) uzupełnienie wniosku  
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o 
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.  

 

Od 25 czerwca 2021 r. (piątek) do 14 lipca 
2021 r. (środa) uzupełnienie wniosku  
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o 
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.  

 
Do 9 lipca 2021 r. (piątek) podanie do 
wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki 
prób sprawności fizycznej w II terminie. 

 

22 lipca 2021 r. (czwartek) zostaną 
ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych  
i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły 

22 lipca 2021 r. (czwartek) zostaną 
ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych  
i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły 

Od 23 lipca 2021 r. (piątek) do 30 lipca 2021 r. 
(piątek) do godz. 15:00 w przypadku 
kandydatów zakwalifikowanych, składa się 
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu zewnętrznego. 

Od 23 lipca 2021 r. (piątek) do 30 lipca 2021 r. 
(piątek) do godz. 15:00 w przypadku 
kandydatów zakwalifikowanych, składa się 
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu zewnętrznego. 

2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) do godz. 
14:00 ogłoszone zostaną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) do godz. 
14:00 ogłoszone zostaną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

Od 3 sierpnia 2021 r. (wtorek) do 6 sierpnia 
2021 r. (piątek) – składanie wniosków 
w sekretariacie szkoły wraz z dokumentami. 

Od 3 sierpnia 2021 r. (wtorek) do 5 sierpnia 
2021 r. (czwartek) – składanie wniosków 
w sekretariacie szkoły wraz z dokumentami. 

 



6 sierpnia 2021 r. (piątek) 11:00 
przeprowadzenie prób sprawności fizycznej. 

 

 

Do 13 sierpnia 2021 r. (piątek) podanie do 
wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki 
prób sprawności fizycznej. 

 

16 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) zostaną 
ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych  
i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. 

16 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) zostaną 
ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych  
i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. 

Od 17 sierpnia 2021 r. (wtorek) do 20 sierpnia 
2021 r. (piątek) do godz. 15:00 w przypadku 
kandydatów zakwalifikowanych, składa się 
potwierdzenie woli przyjęcia  
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa 
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  
o wynikach egzaminu zewnętrznego. 

Od 17 sierpnia 2021 r. (wtorek) do 20 sierpnia 
2021 r. (piątek) do godz. 15:00 w przypadku 
kandydatów zakwalifikowanych, składa się 
potwierdzenie woli przyjęcia  
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa 
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  
o wynikach egzaminu zewnętrznego. 

23 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) ogłoszone 
zostaną listy kandydatów przyjętych  
i kandydatów nieprzyjętych. 

23 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) ogłoszone 
zostaną listy kandydatów przyjętych  
i kandydatów nieprzyjętych. 

 


