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Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym 
 
1. Kandydaci do szkół ZSZiP w terminie od 25 kwietnia 2019 r. do 10 czerwca 2019 r.: 

 dokonują rejestracji w systemie rekrutacji elektronicznej w sekretariacie ZSZiP lub 
samodzielnie. Kandydaci mogą również dokonać rejestracji w systemie rekrutacji 
elektronicznej w macierzystym gimnazjum, jeżeli dane gimnazjum bierze udział w 
rekrutacji elektronicznej; 

 dostarczają do sekretariatu ZSZiP: 
o wniosek o przyjęcie do wybranej szkoły, wygenerowane z systemu rekrutacji 

elektronicznej V-Edukacja Nabór podczas rejestracji, 
o dokument potwierdzający dane osobowe kandydata – do wglądu. 

Ewentualnych zmian w swoich danych osobowych dokonuje kandydat za pośrednictwem 
sekretariatu ZSZiP. 

2. Od 25 kwietnia do 27 czerwca 2019 r. Komisja Rekrutacyjna weryfikuje wnioski o 
przyjęcie do szkół ZSZiP i dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 
okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 150 ust. 2 ustawy Prawo 
oświatowe (tj. dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata następujących 
kryteriów: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność 
jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w 
rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą) w terminie wyznaczonym przez 
przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych 
okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 
14 dni. 

3. W terminie od 21 do 25 czerwca 2019 r. kandydaci dostarczają do sekretariatu ZSZiP: 
 poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, 
 poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego. 
4. 28 czerwca 2019 r., o godz. 12.00 Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej 

wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klas pierwszych oraz 
listy kandydatów niezakwalifikowanych. 

5. Od 28 czerwca 2019 r., od godz. 13.00, do 3 lipca 2019 r. sekretariat ZSZiP wydaje 
skierowania na badania lekarskie kandydatom, którzy złożyli oświadczenia o wyborze 
danej szkoły. 



6. Do 9 lipca 2019 r. kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie do 
sekretariatu ZSZiP: 
 oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, 
 oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 
 zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenia o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 
 w przypadku kandydata zakwalifikowanego do klasy wielozawodowej – umowę z 

pracodawcą. 
Do dokumentów kandydat dołącza jedno aktualne zdjęcie, opisane na odwrocie (imię i 

nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia). 
7. 10 lipca 2019 r., o godz. 12.00 Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do szkół ZSZiP. 
 
 
Terminy w postępowaniu uzupełniającym 
 
1. Od 11 do 16 lipca 2019 r. kandydaci w postępowaniu uzupełniającym dostarczają do 

sekretariatu ZSZiP: 
 wniosek o przyjęcie do wybranej szkoły, wygenerowane z systemu rekrutacji 

elektronicznej V-Edukacja Nabór podczas rejestracji, 
 dokument potwierdzający dane osobowe kandydata – do wglądu. 

2. Od 11 do 30 lipca 2019 r. Komisja Rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do 
szkół ZSZiP i dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 
okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 150 ust. 2 ustawy Prawo 
oświatowe (tj. dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata następujących 
kryteriów: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność 
jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w 
rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą) w terminie wyznaczonym przez 
przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych 
okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 
14 dni. 

4. 31 lipca 2019 r., o godz. 12.00 Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości 
listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klas pierwszych oraz listy 
kandydatów niezakwalifikowanych. 

5. Od 31 lipca do 5 sierpnia 2019 r. sekretariat ZSZiP wydaje skierowania na badania 
lekarskie kandydatom, którzy złożyli oświadczenia o wyborze danej szkoły. 

6. Do 20 sierpnia 2019 r. kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie 
do sekretariatu ZSZiP: 
 oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum; 
 oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego; 
 zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenia o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu; 
 w przypadku kandydata zakwalifikowanego do klasy wielozawodowej – umowę z 

pracodawcą. 
Do dokumentów kandydat dołącza jedno aktualne zdjęcie, opisane na odwrocie (imię i 

nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia). 



7. 22 sierpnia 2019 r., o godz. 12.00 Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej 
wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do szkół 
ZSZiP w postępowaniu uzupełniającym. 

 
 


