
Załącznik do Regulaminu Rekrutacji Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu 

 

TERMINARZ  REKRUTACJI  ZASADNICZEJ 
 

      na rok szkolny 2021/2022 
 

Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu im. gen. José de San Martin 
  
 

od 17.05 (poniedziałek), godz. 8:00               
do 21.06 (poniedziałek), godz. 15:00  

                Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
                wraz z dokumentami. 
 
Formy składania wniosków: 

 osobiście w pokoju 69; 
 drogą elektroniczną na adres e-mail: zs1sierpc.rekrutacja2021@op.pl  

Ze względu na pandemię,  rekomendujemy elektroniczną formę składania wniosków. 
 

 od 25.06 (piątek) do 14.07 (środa), godz. 15:00  
             Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

 i zaświadczenie  o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Ewentualnie złożenie nowego wniosku,  
 w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie  z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. 

 
 od 17.05 (poniedziałek) do 26.07 (poniedziałek)  

           Wydawanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie w przypadku kandydatów, którzy dokonali  
           wyboru kształcenia zawodowego (klasy technikum i branżowej szkoły I stopnia). 

 
 do 21.07 (środa)   

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                    
w postępowaniu rekrutacyjnym.   
 

 22.07 (czwartek)   
Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów 
niezakwalifikowanych do klas pierwszych. Zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej 
wewnątrz szkoły – hol parteru. 
 

 od 23.07 (piątek), godz. 8:00 do 30.07 (piątek), godz. 15:00  
           Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły  
           podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały  
           one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także (w przypadku technikum 
           i branżowej szkoły I stopnia) zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku  
           przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 
 

02.08 (poniedziałek), do godz. 14:00  
          Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klas pierwszych. 
 
Formy przekazania informacji o przyjęciu lub nieprzyjęciu: 

 wywieszenie list na tablicy informacyjnej usytuowanej wewnątrz szkoły – hol parteru; 
 indywidualna informacja e-mail przesłana na adres ucznia/rodzica/prawnego opiekuna  

      podany we wniosku o przyjęcie do szkoły (dotyczy osób, które taką dodatkową formę  
      przekazu informacji zadeklarują podczas ostatecznego potwierdzania podpisem woli  
      podjęcia nauki w wybranym typie szkoły, klasie). 
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