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HARMONOGRAM REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH  

5-letniego TECHNIKUM i 3-letniej BRANŻOWEJ SZKOŁY PIERWSZEGO STOPNIA na rok szk. 2022/2023 

RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN 

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym drogą elektroniczną1 - przy pomocy formularza 
elektronicznego znajdującego się na stronie szkoły www.zsnr1-pruszkow.com   

od 16 maja 2022 r.  
do 20 czerwca 2022 r.  

do godz. 15.00 

wydanie: 
1. Kandydatom do Technikum - skierowania na badanie lekarskie 
2. Kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach: cukiernik, piekarz, kucharz, fryzjer, sprzedawca - 

skierowań na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych  

od 16 maja 2022 r.  
do 26 lipca 2022 r. 

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o: 
1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

szkołę podstawową 
2. 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 24 czerwca 2022 r.  
do 13 lipca 2022 r.  

do godz. 15.00 

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 13 lipca 2022 r. 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych 
w oświadczeniach 

do 19 lipca 2022 r. 

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 20 lipca 2022 r. 

 
1 W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a 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 2020r poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
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potwierdzenie przez zakwalifikowanego kandydata/rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów 
dokumentów: 

 
do Technikum 

1. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  
2. zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty  
3. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu,  
4. a w przypadku kandydata, który chce kształcić się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, 

również orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami 
i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;  

 
do Branżowej Szkoły I stopnia 

1. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  
2. zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty  
3. złożenie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego lub oświadczenia pracodawcy o woli 

zatrudnienia kandydata i podpisaniu takiej umowy dniem 1 września 2022 r. 
4. badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych 

od 21 lipca 2022 r.  
do 27 lipca 2022 r.  

do godz. 15.00 

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
28 lipca 2022 r.  
do godz. 14.00 

poinformowanie przez Dyrektora szkoły Mazowieckiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc 28 lipca 2022 r. 

wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 2 sierpnia 2022 r. 

sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia 
do 3 dni od dnia wystąpienia 
o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

wniesienie do Dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
do 3 dni od dnia otrzymania 

uzasadniania odmowy 
przyjęcia 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
do 3 dni od dnia złożenia 

odwołania do dyrektora szkoły 
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HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH  

5-letniego TECHNIKUM i 3-letniej BRANŻOWEJ SZKOŁY PIERWSZEGO STOPNIA na rok szk. 2022/2023 

RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN 

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym drogą elektroniczną2 - przy pomocy formularza 
elektronicznego znajdującego się na stronie szkoły www.zsnr1-pruszkow.com  

od 1 sierpnia 2022 r.  
do 3 sierpnia 2022 r.  

do godz. 15.00 

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. 

3 sierpnia 2022 r. 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych 
w oświadczeniach 

 11 sierpnia 2022 r. 

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 sierpnia 2022 r. 

wydanie: 
1. Kandydatom do Technikum -  skierowania na badanie lekarskie 
2. Kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach: cukiernik, piekarz, kucharz, fryzjer, 

sprzedawca - skierowań na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych 

od 1 sierpnia 2022 r.  
do 12 sierpnia 2022 r. 

 
2 W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a 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 2020r poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
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potwierdzenie przez zakwalifikowanego kandydata/rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów 
dokumentów: 

 
do Technikum 

1. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  
2. zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty  
3. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu,  
4. a w przypadku kandydata, który chce kształcić się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, 

również orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami 
i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;  

 
do Branżowej Szkoły I stopnia 

1. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  
2. zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty  
3. złożenie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego lub oświadczenia pracodawcy o woli 

zatrudnienia kandydata i podpisaniu takiej umowy dniem 1 września 2022 r. 
4. badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych 

 

od 16 sierpnia 2022 r.  
do 18 sierpnia 2022 r.  

do godz. 15.00 

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
19 sierpnia 2022 r.  

do godz. 14.00 

poinformowanie przez Dyrektora szkoły Mazowieckiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc 19 sierpnia 2022 r. 

wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 23 sierpnia 2022 r. 

sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia 
do 3 dni od dnia wystąpienia o 

sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia 

wniesienie do Dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
do 3 dni od dnia otrzymania 

uzasadniania odmowy 
przyjęcia 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
do 3 dni od dnia złożenia 

odwołania do dyrektora szkoły 

 


