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Rekrutacja zasadnicza 

 

1. Od  10 maja (czwartek) od godz. 10.00 do 18 maja (piątek) do 
godz.15.00 kandydaci do oddziałów kl. I Liceum Ogólnokształcącego 
i Technikum Informatycznego w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II 
w Przysusze składają kwestionariusze, stanowiące podstawę 
utworzenia bazy kandydatów. 
 

2. Od 15 czerwca (piątek) od godz. 10.00 do 19 czerwca (wtorek) 
do  godz. 15.00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół. 

 
3. Od 22 czerwca (piątek),  od godz. 12.00 do 27 czerwca (środa), 

do godz. 15.00 kandydaci składają kopie świadectwa ukończenia 
gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu 
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum,  
które kandydat ukończył.  

 
4. Od 10 maja (czwartek) do 6 lipca (piątek) godz. 15.00  

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych 
dokumentów przez komisję rekrutacyjną.  
 

5.  6 lipca (piątek) godz. 12.00  szkolna komisja rekrutacyjna  ogłasza 
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 
przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej, zawierające imiona 
i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej 
oraz informacje o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu 
kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do 
przyjęcia. 

 
6. Od 6 lipca (piątek) od godz. 12.00 do 9 lipca  (piątek) do godz. 

15.00  wydawanie kandydatom zakwalifikowanym do Technikum 
Informatycznego skierowań na badania lekarskie.  
 

7. Od 6 lipca (piątek) od godz. 12.00 do 12 lipca (czwartek) do 
godz. 10.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów 
zakwalifikowanych do przyjęcia  potwierdzają wolę podjęcia nauki 
w danej szkole poprzez  przedłożenie oryginału świadectwa 
ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach 



egzaminu gimnazjalnego oraz w przypadku kandydatów do 
technikum, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.  

 
8. 12 lipca (czwartek) do godz. 15.00 podanie przez komisję 

rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 
 

Rekrutacja uzupełniające 
 

9. Od 13 lipca (piątek) od godz. 8.00 do 16 lipca (poniedziałek) do 
godz. 15.00 składanie wniosków wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym. 

10. Od 13 lipca (piątek) od godz. 10.00 do 28 sierpnia (wtorek) do 
godz. 15.00  weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych 
złożonych dokumentów. 

11. Od 13 lipca (piątek) od godz. 8.00 do 16 lipca (czwartek) do 
godz. 15.00 wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie 
kandydatów do Technikum. 

12. 29 sierpnia (środa) od godz.12.00 szkolna komisja rekrutacyjna  
ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej, zawierające imiona 
i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej 
oraz informacje o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu 
kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do 
przyjęcia. 

13. od 29 sierpnia (środa) od godz.12.00 do 30 sierpnia (czwartek) 
do godz. 15.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów 
zakwalifikowanych do przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej 
potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez  
przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum 
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz 
w przypadku kandydatów do technikum, zaświadczenia lekarskiego 
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 
zawodu.  

14. 31 sierpnia (piątek) do godz. 15.00 szkolna komisja rekrutacyjna  
ogłasza listy przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 
2018/2019. 


