
TERMINY REKRUTACJI 
 

na rok szkolny 2019/2020 

 

"Dzień Otwarty w MECHANIKU"- 25 kwietnia 2019 r. godz. 11:00  

 

REKRUTACJA ZASADNICZA 
 

od 13.05 (poniedziałek) o godz.8:00  

do 20.05 (poniedziałek) do godz.15:00  
Dostarczenie dokumentów:  
- wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły średniej, 

- 2 zdjęcia. 

 

od 17.06 (poniedziałek) od godz. 10:00  
do 19.06 (środa) do godz. 16:00  

Kandydaci dokonują ewentualnych zmian w wyborze szkoły lub składają wnioski, jeżeli nie zostały 
złożone wcześniej z uzasadnionych przyczyn losowych. 

 

od 21.06 (piątek) od godz. 12:00  
do 28.06 (piątek) do godz. 16:00  

Kandydaci do naszej szkoły składają świadectwa ukończenia gimnazjum  lub szkoły 

podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego 

w ostatnim roku w gimnazjum/szkole podstawowej lub  poświadczone przez dyrektora 
gimnazjum/szkoły podstawowej  kopie tych dokumentów, a także inne dokumenty 

wskazane przez organ prowadzący. 

 

od 13.05 (poniedziałek)  
do 15.07 (poniedziałek) 

Postępowanie rekrutacyjne szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej. 

 

od 17.06 (poniedziałek) od godz. 10:00  
do 19.06 (środa) do godz. 16:00 

Wydawanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie w przypadku kandydatów,  którzy  
dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru.  

od 16.07 (wtorek) od godz. 12:00 

do 18.07 (czwartek) do godz. 16:00 
Wydawanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie w przypadku pozostałych kandydatów. 

 

16.07 (wtorek) godz. 12:00  
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych i kandydatów 
niezakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych zawierające imiona i nazwiska 
kandydatów, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 

 

od 16.07 (wtorek) od godz. 12:00  
do 24.07 (środa) do godz. 10:00  

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz 
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 
zawodu w przypadku technikum i szkoły branżowej I stopnia. 

 

25.07 (czwartek) godz. 16:00  
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 

 

25.07 (czwartek) do godz. 16:00  
Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc. 



 
 
 
 
 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 
 
 
 

od 26.07 (piątek) od godz. 08:00  
do 30.07 (wtorek) do godz. 16:00 

Dostarczenie dokumentów:  
- wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły średniej, 

- 2 zdjęcia. 

Wydanie przez szkołę (dla kandydatów do technikum i branżowej szkoły I stopnia) 

skierowania na  badania lekarskie. 

 

od 26.07 (piątek)  
do 16.08 (piątek) 

Postępowanie rekrutacyjne szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej. 

 

19.08 (poniedziałek) godz. 12:00  
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych i kandydatów 
niezakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych zawierające imiona i nazwiska 
kandydatów, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 

 

od 19.08 (poniedziałek) od godz. 12:00  
do 27.08 (wtorek) do godz. 16:00  

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz 
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 
zawodu w przypadku technikum i szkoły branżowej I stopnia. 

 

28.08 (środa) - godz. 10:00  
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 

 

28.08 (środa) do godz. 12:00  
Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc. 

 
 
 
 

 

Opracowano na podstawie zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 roku. 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu 


