
Szczegółowe warunki rekrutacji 

w Zespole Szkół Niepublicznych w Piechcinie 

na rok szkolny 2020/2021 

 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r.  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).  

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).  

4. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym 

terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół 

ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, na podstawie 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 

493 z późn.zm.) 

5. Zarządzenie Nr 33/2020 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 maja 2020 r. 

w sprawie określenia nowych terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, 

a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 na semestr pierwszy klas 

I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół 

dla dorosłych w województwie kujawsko - pomorskim..  

  



KIERUNKI KSZTAŁCENIA 

W Zespole Szkół Niepublicznych w Piechcinie nabór na rok szkolny 2020/2021 przeprowadza się do 

następujących szkół i oddziałów:  

1. Na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej:  

Technikum Zawodowe (pięcioletnie, w zakresie rozszerzonym matematyka, geografia i język 

angielski):  

• technik logistyk – 1 oddział  

Przedmioty punktowane przy rekrutacji do technikum:  

 język polski  

 matematyka  

 geografia 

 język angielski lub inny język (w przypadku gdy kandydat uczył się dwóch języków, wybiera 

się język z wyższą średnią)  

Branżowa szkoła I stopnia (trzyletnia):  

• wielozawodowa – 1 oddział  

Przedmioty punktowane przy rekrutacji do branżowej szkoły I stopnia:  

 język polski  

 matematyka  

 język angielski lub inny język (w przypadku gdy kandydat uczył się dwóch języków, wybiera 

się język z wyższą średnią)  

Liceum Ogólnokształcące (czteroletnie, w zakresie rozszerzonym język polski, matematyka, 

historia i język angielski):  

• specjalność wizaż  – 1 oddział  

Przedmioty punktowane przy rekrutacji do technikum:  

 język polski  

 matematyka  

 geografia 

 język angielski lub inny język (w przypadku gdy kandydat uczył się dwóch języków, wybiera 

się język z wyższą średnią)  

2. Dla dorosłych:  

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (czteroletnie) – 1 oddział 

Podbudowa programowa: 7 i 8 klasowe szkoły podstawowe, gimnazja i zasadnicze szkoły zawodowe  



3. Policealne:  

Szkoła Policealna (minimum 3 semestry): 

 technik administracji – 1 oddział 

 technik informatyk – 1 oddział 

 technik BHP – 1 oddział 

Podbudowa programowa: liceum ogólnokształcące, technikum, liceum uzupełniające, technikum 

uzupełniające. 

  



Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych 

w postępowaniu rekrutacyjnym dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej 

 

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wynik przedstawiony w 

procentach z:  

a) języka polskiego,  

b) matematyki,  

– mnoży się przez 0,35;  

c) języka obcego nowożytnego,  

– mnoży się przez 0,3.  

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,  

c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów,  

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,  

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.  

3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.  

4. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,  

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,  

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.  

5. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:  

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,  

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,  

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty.  

6. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym 

przez kuratora oświaty:  

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,  

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 7 punktów,  

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 5 punktów,  



d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,  

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,  

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.  

7. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:  

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,  

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,  

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,  

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,  

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,  

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty.  

8. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 4–7, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające 

na terenie szkoły, na szczeblu:  

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,  

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,  

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,  

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.  

9. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 4 – 8, na tym samym szczeblu oraz z tego 

samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się 

jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna 

liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.  

10. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w 

tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.  

11. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza 

się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:  

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:  

i. celującym - przyznaje się po 35 punktów,  

ii. bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,  

iii. dobrym - przyznaje się po 25 punktów,  

iv. dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,  

v. dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;  

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:  

i. celującym – przyznaje się 30 punktów,  



ii. bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,  

iii. dobrym – przyznaje się 20 punktów,  

iv. dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,  

v. dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.  

  



Przyjmowanie kandydatów do klas pierwszych 

 

1. Do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy:  

1) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;  

2) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - posiadają 

zaświadczenie lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie 

badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych.  

2. W przypadku liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt 1, większej niż 

liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 

uwagę łącznie następujące kryteria:  

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;  

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły, jako brane pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;  

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;  

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem 

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora 

oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty 

działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej 

olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponad wojewódzkim,  

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 

szczególności w formie wolontariatu.  

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z 

problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na 

stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej.  

4. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej 

kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których 

mowa w pkt 1.  

  



Składanie dokumentów 

 

Składanie dokumentów przez kandydatów do poszczególnych typów szkół przebiega zgodnie z 

terminarzem przeprowadzania rekrutacji.  

1. Wymagane dokumenty obejmują:  

− wniosek o przyjęcie do szkoły,  

− kopie świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenia o 

szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub 

klasie ósmej szkoły podstawowej (dotyczy kandydatów do szkół ponadpodstawowych)  

− świadectwo ukończenia liceum lub technikum (dotyczy kandydatów do szkół policealnych)  

− dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie),  

− kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe dodatkowo załączają zaświadczenie 

lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w 

wybranym zawodzie (skierowanie na badanie wydaje sekretariat szkoły).  

2. Kandydaci do wszystkich typów szkół mogą dołączyć:  

− orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

− zaświadczenie komisji konkursowej dla laureatów konkursów przedmiotowych i 

interdyscyplinarnych organizowanych przez kuratora oświaty w gimnazjach lub szkołach 

podstawowych,  

− zaświadczenia i dyplomy dla laureatów olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych dla 

uczniów szkół średnich ponadgimnazjalnych.  

3. Kandydat do szkoły ponadpodstawowej w trakcie rekrutacji może składać dokumenty 

równocześnie do nie więcej niż trzech szkół, załączając kopie świadectwa ukończenia 8-letniej szkoły 

podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczone przez 

dyrektora szkoły podstawowej, które kandydat ukończył.  

  



Terminy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 

 

1. Do szkół dla młodzieży:  

• pięcioletniego technikum  

• trzyletniej branżowej szkoły I stopnia  

• czteroletniego liceum ogólnokształcącego 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w 
postępowaniu 
uzupełniającym 

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I 
szkoły ponadpodstawowej wraz z 
dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

 
 

15.06 – 4.08.2020 r.  

 
----- 

 
 

2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 
szkoły o świadectwo ukończenia szkoły 
oraz zaświadczenie o wynikach 
egzaminu zewnętrznego  

 
26.06 – 4.08.2020 r. 

do godz. 15:00 

 
----- 

 
 

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły i 
dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków 
poświadczonych w oświadczeniach lub 
kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

 
 

do 4.08.2020 r. 

 
----- 

 
 

4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły i 
dokumentów potwierdzających 
spełnienie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 
ustalonych przez wójta (burmistrza lub 
prezydenta miasta) okoliczności 
wskazanych w oświadczeniach 

 
 
 

do 11.08.2020 r. 

 
----- 

 
 

5 Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych 

 
12.08.2020 r. 

do godz. 12:00 

 
----- 

 
 

6 Wydawanie przez szkołę prowadząca 
kształcenie zawodowe skierowania na 
badania lekarskie 

 
15.06 – 14.08.2020 r. 

 
----- 

 
 

  



7 Potwierdzenie przez rodzica 
kandydata albo kandydata 
pełnoletniego woli przyjęcia w 
postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej i oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty, o ile nie zostały one 
złożone w uzupełnieniu wniosku 
przyjęcie do szkoły, a w przypadku 
szkoły prowadzącej kształcenie 
zawodowe − także zaświadczenia 
lekarskiego zawierającego 
orzeczenie o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu 

 
 
 
 
 

13.08 – 18.08.2020 r. 
do godz. 15:00 

 
----- 

 
 

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

 
19.08.2020 r. 

do godz. 12:00 

 
----- 

 
 

9 Poinformowanie kuratora oświaty o 
liczbie wolnych miejsc w szkole 
poprzez wypełnienie formularza 
online udostępnionego pod adresem 
https://goo.gl/forms/qD7vCuVfgvx9
MPwZ2 

 
 

19.08.2020 r. 

 
----- 

 
 

10 Opublikowanie przez kuratora 
oświaty informacji o liczbie wolnych 
miejsc w szkołach 
ponadpodstawowych 

 
do 20.08.2020 r. 

 
----- 

 
 

 

2. Do szkoły policealnej dla dorosłych: 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w 
postępowaniu 
uzupełniającym 

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
policealnej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

 
 

24.06 – 4.08.2020 r. 
do godz. 15:00 

 
----- 

 
 

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły 
policealnej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym  

 
 

do 4.08.2020 r. 

 
----- 

 
 



3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły i 
dokumentów potwierdzających spełnienie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez 
wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) 
okoliczności wskazanych w oświadczeniach 

 
 

 
do 11.08.2020 r. 

 
----- 

 
 

4 Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

 
12.08.2020 r. 

do godz. 12:00 

 
----- 

 
 

5 Potwierdzenie przez kandydata albo 
rodzica kandydata niepełnoletniego woli 
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa potwierdzającego posiadanie 
wykształcenia średniego, o ile nie zostało 
one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie 
do szkoły policealnej, a także zaświadczenia 
lekarskiego zawierającego orzeczenie o 
braku przeciwskazań zdrowotnych do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu 

 
 
 

od 13.08.2020 r.  
do 18.08.2020 r. 
do godz. 15:00 

 
----- 

 
 

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

 
19.08.2020 r. 

do godz. 14:00 

 
----- 

 
 

9 Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie 
wolnych miejsc w szkole poprzez 
wypełnienie formularza online 
udostępnionego pod adresem 
https://goo.gl/forms/qD7vCuVfgvx9MPwZ2 

 
 

19.08.2020 r. 

 
----- 

 
 

10 Opublikowanie przez kuratora oświaty 
informacji o liczbie wolnych miejsc w 
szkołach ponadpodstawowych 

 
do 20.08.2020 r. 

 
----- 

 
 

 

3. Do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych: 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w 
postępowaniu 
uzupełniającym 

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do liceum 
ogólnokształcącego dla dorosłych wraz 
z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

 
 

24.06 – 4.08.2020 r. 
do godz. 15:00 

 
 

----- 
 

 

  



2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do liceum 
ogólnokształcącego dla dorosłych i 
dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym  

 
 

do 4.08.2020 r. 

 
----- 

 
 

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do liceum 
ogólnokształcącego dla dorosłych i 
dokumentów potwierdzających spełnienie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez 
wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) 
okoliczności wskazanych w oświadczeniach 

 
 

 
do 11.08.2020 r. 

 
----- 

 
 

4 Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

 
12.08.2020 r. 

do godz. 12:00 

 
----- 

 
 

5 Potwierdzenie przez kandydata  albo 
rodzica kandydata niepełnoletniego woli 
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa ukończenia gimnazjum albo 
ośmioletniej szkoły podstawowej 

 
od 13.08.2020 r.  
do 18.08.2020 r. 
do godz. 15:00 

 
----- 

 
 

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

 
19.08.2020 r. 

do godz. 14:00 

 
----- 

 
 

9 Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie 
wolnych miejsc w szkole poprzez 
wypełnienie formularza online 
udostępnionego pod adresem 
https://goo.gl/forms/qD7vCuVfgvx9MPwZ2 

 
 

19.08.2020 r. 

 
----- 

 
 

10 Opublikowanie przez kuratora oświaty 
informacji o liczbie wolnych miejsc w 
szkołach ponadpodstawowych 

 
do 20.08.2020 r. 

 
----- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ostatniej aktualizacji: 6 lipca 2020 


