
Komunikat w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół 

ponadpodstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty 

  

Szanowni Państwo,  

  

uprzejmie informuję, że w związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty, zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN 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. 2020 poz. 493 ze zm.) 

wprowadza się następujące zmiany w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021. 

  

Zmiany dotyczące terminów postępowania rekrutacyjnego a także terminów składania 

dokumentów 

  

Zgodnie z §  13 ww. rozporządzenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu nie stosuje się przepisu art. 154 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo oświatowe. Oznacza to, że 

wyłącza się stosowanie harmonogramu rekrutacji określonego Zarządzeniem nr 8 Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół 

ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. 

  

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół 

ponadpodstawowych i klas wstępnych, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych 

branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w nowych 

terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy 

postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

  

W przypadku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 na semestr pierwszy klas I 

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

dorosłych nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów 

określi dla województwa mazowieckiego Mazowiecki Kurator Oświaty. 

  

Zmian dotyczących terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów składania dokumentów 

nie stosuje się do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 

w dniu 1 lutego 2021 r. (§ 11b ust. 9 ww. rozporządzenia). 

  

Zmiany dotyczące sposobu ogłaszania wyników postępowania rekrutacyjnego 

  



W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania 

rekrutacyjnego w formie list kandydatów, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach 

internetowych tych jednostek (§  11b ust. 1 ww. rozporządzenia). 

(…) 

  

            Z poważaniem 

  

Mazowiecki Kurator Oświaty 

                        /-/ 

       Aurelia Michałowska 

 


