
 

 

ZARZĄDZENIE NR 7/ 2021 

LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY 

Z DNIA 29 STYCZNIA 2021 R. 

 

W sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  

i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 

2021/2022,  na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych 

branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na terenie województwa 

lubelskiego. 

 

Na podstawie  art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) w związku z § 11baa ust. 2 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 poz. 493  

z późn. zm) oraz na podstawie art. 135, art. 136, art. 141, art. 161 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i art. 95 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r.  

o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z  2018 r. poz. 2245 z późn.zm.) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 

placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737), zarządza się, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych 

dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych liceów ogólnokształcących dla 

dorosłych na rok szkolny 2021/2022, w tym do szkół dla dorosłych w których zajęcia 

dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2022 

r. – załącznik nr 1. 

 

 

§ 2. 

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas pierwszych 

publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klas pierwszych 

publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2021/2022, w tym do branżowych szkół II 

stopnia i szkół policealnych w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają 

się w pierwszym powszednim dniu lutego 2022 r. – załącznik nr 2. 

§ 3. 

 



 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.  

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),  mając na 

uwadze obowiązek zorganizowania punktu informacyjnego o wolnych miejscach w szkołach 

ponadpodstawowych z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia i szkół dla 

dorosłych, ustala się wzór informacji o liczbie wolnych miejsc do szkół ponadpodstawowych 

województwa lubelskiego - załącznik nr 3. 

 

§ 4. 

 

Zobowiązuje się dyrektorów szkół do przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych zgodnie  

z terminami, o których mowa w § 1-2 oraz terminami postępowania rekrutacyjnego  

i uzupełniającego, w tym  składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas 

wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022, wskazanymi 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. z 2020 poz. 493 z późn. zm.). 

 

§ 5. 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie. 

 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Lubelski Kurator Oświaty 

. 

 

Teresa Misiuk 

 


