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REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO 

 

1.  Do klasy I oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej 

przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 

2) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 

3) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału przygotowania 

wojskowego; 

4) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzonych na warunkach 

ustalonych przez radę pedagogiczną. 

 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt. 1  niż 

liczba wolnych miejsc w szkole albo oddziale przygotowania wojskowego na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których 

mowa w pkt. 1 ppkt 4. 

 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

odpowiednio następujące kryteria: 

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty; 

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

 i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły 

jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przygotowania wojskowego 

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, tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, osiągnięcia w zakresie 

aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 

wolontariatu. 

 

ZGODNIE Z WYMOGAMI ZAWARTYMI W ZNOWELIZOWANYM PRAWIE OŚWIATOWYM USTAWA z dnia 19 lipca 

2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 



2 

 

TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

 

 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z 

dokumentami (podpisanego przez co najmniej 

jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie 

do oddziału przygotowania wojskowego w szkole 

ponadpodstawowej. 

od 17 maja 2021 r.  

do31 maja 2021 r.  

do godz. 15.00 

od 3 sierpnia 2021 r.  

do 6 sierpnia 2021 r. 

2. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego 

wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku 

o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których 

kandyduje. 

od 25 czerwca 2021 r.  

do 14 lipca 2021 r.  

do godz. 15.00 

- 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

dyrektora szkoły terminu przeprowadzenia prób 

sprawności fizycznej. 

do14 maja2021 r. - 

4. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej 

od 1 czerwca 2021 r.  

do 14 czerwca2021 r.;  

II termin  

od 3do 8 lipca 2021 r. 

od 6sierpnia 2021 r.  

do 10 sierpnia 2021 r. 

5. 

Podanie do wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywny wynik prób sprawności fizycznej. 

I termin  

do17 czerwca 2021 r.  

II termin  

do 9 lipca2021r. 

do 13 sierpnia 2021 r 

6. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków poświadczanych w 

oświadczeniach, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności związanych z ustaleniem tych 

okoliczności 

do 14 lipca 2021 r. 5 sierpnia 2021 r. 

7. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych 

22 lipca 2021 r. 16 sierpnia 2021 r. 

8.  
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 

zawodowe skierowania na badanie lekarskie 

od 17 maja 2021 r.  

do26 lipca 2021r. 

od 3 sierpnia2021r. 

do13sierpnia 2021r. 

9. 

Potwierdzenie 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, a w przypadku szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe −także 

zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do 

od 23 lipca 2021 r. 

do 30 lipca 2021 r.  

do godz. 15.00 

od 17sierpnia2021r.  

do 20 sierpnia2021 r.  

do godz. 15.00 
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podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz 

odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 

pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku 

przeciwwskazań psychologicznych do kierowania 

pojazdem* 

10. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych 

2 sierpnia2021r. do godz. 

14.00 

23sierpnia 2021 r 

11. 
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

do 5 sierpnia2021r. 26sierpnia 2021 r 

12. 
Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną 

uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

o 3 dni od dnia wystąpienia 

o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

o 3 dni od dnia wystąpienia 

o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

13. 
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia otrzymania 

uzasadniania odmowy 

przyjęcia 

do 3 dni od dnia otrzymania 

uzasadniania odmowy 

przyjęcia 

14. 
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 3dni od dnia złożenia 

odwołania do dyrektora 

szkoły 

do 3dni od dnia złożenia 

odwołania do dyrektora 

szkoły 

 


