
HARMONOGRAM REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH   

TECHNIKUM i BRANŻOWEJ SZKOŁY PIERWSZEGO STOPNIA  w 

ZESPOLE SZKÓŁ NR1 im. STANISŁAWA STASZICA w PRUSZKOWIE   

na rok szk. 2019/2020  

Postępowanie rekrutacyjne  w terminie zasadniczym (13 maja – 25 lipca 2019 r.) na rok 

szkolny 2019/2020 w szkołach prowadzonych przez powiat pruszkowski odbywa się za 

pomocą systemu elektronicznego. Informacje na stronie: powiatpruszkowski.edu.com.pl  

REKRUTACJA ZASADNICZA  TERMIN  
wybór szkoły i wypełnienie wniosku w systemie. 
Kandydaci mogą wybrać 3 szkoły  prowadzone przez 
powiat pruszkowski i dowolną liczbę oddziałów , 
które układają w kolejności od najbardziej do 
najmniej preferowanych. Wydrukowany i 
podpisany wniosek   należy złożyć w szkole 
pierwszego wyboru  

od 13 maja od godz. 8.00                           
do 20 maja do godz. 15.00  
  

  
Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły: należy 
zgłosić się do szkoły pierwszego wyboru i anulować i 
odebrać poprzedni wniosek; wprowadzić 
zmiany/modyfikacje do wniosku w systemie, 
ponownie wydrukować wniosek, podpisać i złożyć w 
innej szkole pierwszego wyboru; w przypadku 
zmiany preferencji klasy w tej samej szkole – 
wydrukować nowy wniosek i dostarczyć do szkoły.  

od 17 czerwca od godz. 10.00                   
do 24 czerwca do godz. 16.00                      

Wprowadzanie osiągnięć . Kandydaci samodzielnie  
wprowadzają  do  systemu  oceny  ze  świadectwa 
ukończenia  gimnazjum/ szkoły podstawowej (oceny  
z zajęć podanych przez dyrektora szkoły 
ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej w  
ogłoszeniu), wyniki  egzaminu  
gimnazjalnego/ósmoklasisty  oraz  informacje  o  
innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie.   

od 17 do 24 czerwca do godz. 16.00 

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopie 
świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły 
podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty (kopie 
poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub 
szkołę podstawową należy dostarczyć do szkoły 
pierwszego wyboru)  
- wydawanie skierowań na badanie lekarskie 
Kandydatom, dla których Technikum w ZS Nr 1 jest 
szkołą pierwszego wyboru  oraz Kandydatom do 
Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach: cukiernik, 
piekarz, kucharz, sprzedawca – skierowanie na 
badania do celów sanitarno - epidemiologicznych  

od 21 czerwca od godz. 12.00                       
do 28 czerwca  do godz. 16.00  
  



weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych  do 15 lipca              

złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne     

podanie do wiadomości list kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych   

16 lipca od godz. 12.00                     
  

potwierdzenie woli przyjęcia poprzez złożenie 
oryginałów dokumentów (świadectwa i 
zaświadczenia o egzaminie) oraz w postaci 
przedłożenia oryginału zaświadczenia lekarskiego o 
braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu (Kandydaci do Technikum).   
W przypadku Branżowej Szkoły I stopnia – złożenie  
umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego   

od 16 lipca od godz. 12.00                       
do 24 lipca do godz. 10.00                             
  

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych  
  

25 lipca  godz. 12.00  
  

  



 

 Rekrutacja uzupełniająca odbywa się, gdy szkoła dysponuje jeszcze wolnymi 

miejscami (poza systemem rekrutacji elektronicznej) 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  
TERMIN  

Wydrukowanie wniosku ze strony internetowej 
szkoły ( zakładka REKRUTACJA s     WZORY 
DOKUMENTÓW), składanie wniosków o  
przyjęcie do szkoły, która dysponuje jeszcze 
wolnymi  miejscami (strony internetowe szkół 
oraz kuratorium w Warszawie);   

od 26 lipca od godz. 8.00                                  
do 30 lipca do godz. 12.00;                        
  

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i 
innych złożonych dokumentów przez komisje 
rekrutacyjne  

do 16 sierpnia                         

podanie do wiadomości list kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych   

sierpnia godz. 12.00                          

wydanie skierowania na badanie lekarskie 
kandydatowi z listy kandydatów 
zakwalifikowanych, który dokonał wyboru 
kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole  

od 19 sierpnia  od godz. 12.00                         

do 21 sierpnia  do godz. 16.00                   

  

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 
przedłożenia oryginałów świadectwa, 
zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz - w 
przypadku Technikum - zaświadczenia 
lekarskiego o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w 
danym zawodzie), a w przypadku Branżowej 
Szkoły I stopnia – umowy o pracę w celu 
przygotowania zawodowego  

od 19 sierpnia od godz. 12.00                           
do 27 sierpnia  do godz. 16.00  

  

podanie przez komisję rekrutacyjną list  
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

sierpnia  godz. 10.00  


