
Przygotowano na podstawie § 11baa ust. 1 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. poz. 493 z późn. zm.) 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych      

III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach na rok szkolny 2021/2022 
 

Lp. Rodzaj czynności Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 
1 Podanie do publicznej wiadomości 

przez dyrektora szkoły 
ponadpodstawowej 
obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, z których oceny 
wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły będą brane 
pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Do końca lutego 2021 r. 

2 Podanie do publicznej wiadomości 
przez dyrektora szkoły 
ponadpodstawowej dwujęzycznej 
języka obcego, który jest drugim 
językiem nauczania w danej szkole lub 

danym oddziale 

Do końca lutego 2021 r. 

3 Złożenie wniosku o przyjęcie 
do szkoły ponadpodstawowej wraz 
z dokumentami z wyłączeniem 
oddziału dwujęzycznego: 

A - POLITECHNICZNY 

B - MEDYCZNY 

D – HUMANISTYCZNY 

E - MENADŻERSKI 

od 17 maja 2021 r. 
do 21 czerwca 2021 r. 
do godz. 15.00 

od 3 sierpnia 2021 r. 
do 5 sierpnia 2021 r. 

do godz. 15.00 

4 Złożenie wraz z dokumentami 
wniosku o przyjęcie do oddziału 

dwujęzycznego: 

C - LINGWISTYCZNY 

od 17 maja 2021 r. 
do 31 maja 2021 r. 
do godz. 15.00 

od 3 sierpnia 2021 r. 
do 5 sierpnia 2021 r. 

do godzi. 15.00 

5 Przeprowadzenie sprawdzianu 
kompetencji językowych (oddział 

dwujęzyczny): 

C - LINGWISTYCZNY 

7 czerwca  2021 r. 

godz. 10.00 

 
II termin1  

28 czerwca 2021 r. 

godz. 10.00 

9 sierpnia 2021 r. 

godz. 10.00 

  

                                                 
1 Dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym 

terminie 



6 Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywny wynik sprawdzianu 
kompetencji językowych 

do 17 czerwca 2021 r. 
 
II termin1: 
do 9 lipca 2021 r. 

do 13  sierpnia 2021 r. 

7 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie 
do szkoły ponadpodstawowej 
o świadectwo ukończenia szkoły 
oraz o zaświadczenie o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty 

od 25 czerwca 2021 r. 
do 14 lipca 2021 r. 
do godz. 15.00 

----- 

8 Weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do szkoły ponadpodstawowej 
i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata 
warunków poświadczanych 
w oświadczeniach 

do 14 lipca 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r. 

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

do 21 lipca 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r. 

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

22 lipca 2021 r. 16 sierpnia 2021 r. 

11 Potwierdzenie przez rodzica 
kandydata woli przyjęcia 
w postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa ukończenia szkoły 
i oryginału zaświadczenia 
o wynikach egzaminu 
zewnętrznego, o ile nie zostały one 
złożone w uzupełnieniu wniosku 
o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej 

od 23 lipca 2021 r. 
do 30 lipca 2021 r. 
do godz. 15.00 

od 17 sierpnia 2021 r. 
do 20 sierpnia 2021 r. 
do godz. 15.00 

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

2 sierpnia 2021 r. 
do godz. 14.00 

23 sierpnia 2021 r. 
 

 

 

13 Poinformowanie przez dyrektora 
szkoły ponadpodstawowej 
kuratora oświaty o liczbie wolnych 
miejsc w szkole 

2 sierpnia 2021 r. 23 sierpnia 2021 r. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol   


