
Rekrutacja krok po kroku dla kandydata do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia 

Przed zakończeniem procesu rekrutacyjnego należy dostarczyć dwa zdjęcia kandydata 

niezbędne do założenia dokumentacji ucznia.  

 od 17 maja 2021 roku do 21 czerwca 2021 roku do godz. 15
00 

składanie wniosku, w tym 

zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego 

przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna);  

(postępowanie uzupełniające - od 03 sierpnia 2021 roku do 05 sierpnia 2021 roku) 

Dokumenty do pobrania ze strony szkoły: www.zsnr2sierpc.edu.pl (zakładka Rekrutacja) 

- WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

- Załącznik  do wniosku (oświadczenie) 

- Załącznik nr 1 do wniosku 

- Załącznik nr 2 do wniosku  

- Oświadczenie pracodawcy 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie 

do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej lub przyniesione osobiście do szkoły. Prosimy o wypełnianie wniosku 

drukowanymi literami. 

Adres mailowy, na który mogą być przesyłane dokumenty dotyczące rekrutacji to: 

rekrutacja@zsnr2sierpc.edu.pl 

Prosimy pamiętać o zamieszczeniu w mailu istotnych informacji ułatwiających nam kontakt  

z Państwem (imię i nazwisko ucznia, wybrana klasa). 

 od 17 maja 2021 roku do 26 lipca 2021 roku wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 

zawodowe skierowania na badanie lekarskie; 

(postępowanie uzupełniające – od 03 sierpnia 2021 roku do 13 sierpnia 2021 roku) 

Skierowanie na badanie lekarskie dla wybranego zawodu należy odebrać ze szkoły. Badanie lekarskie 

przeprowadza lekarz medycyny pracy i wydaje zaświadczenie o braku przeciwskazań do nauki  

w danym zawodzie.  

Abyśmy mogli zakwalifikować kandydata do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia, uczeń 

musi przedstawić oświadczenie podpisane przez pracodawcę o przyjęciu na praktyczną naukę 

zawodu. Wzór oświadczenia można pobrać ze strony szkoły (zakładka Rekrutacja) lub przyjść po 

niego osobiście do placówki.  

 od 25 czerwca 2021 roku do 14 lipca 2021 roku do godz. 15
00   

uzupełnienie wniosku  

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  

i o 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; 



W tym terminie należy dostarczyć zaświadczenie o wynikach osobiście (oryginał lub kopia) lub 

mailowo skan na adres: rekrutacja@zsnr2sierpc.edu.pl. 

 do 14 lipca 2021 roku weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  

do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata 

warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;  

(postępowanie uzupełniające – 05 sierpnia 2021 roku) 

 do 21 lipca 2021 roku 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 

ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych 

w oświadczeniach;  

(postępowanie uzupełniające – 13 sierpnia 2021 roku) 

 22 lipca 2021 roku podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 

(postępowanie uzupełniające – 16 sierpnia 2021 roku) 

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców  

i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron 

internetowych tych jednostek. 

Listy uczniów zakwalifikowanych i uczniów niezakwalifikowanych umieścimy w budynku szkoły 

oraz na stronie internetowej www.zsnr2sierpc.edu.pl (w zakładce Rekrutacja). 

 od 23 lipca 2021 roku do 30 lipca 2021 roku do godz. 15
00 

 potwierdzenie woli przyjęcia  

w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  

o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku  

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe  także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  oraz w przypadku 

zawodu – mechanik pojazdów samochodowych - orzeczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego  

o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem; 

(postępowanie uzupełniające – od 17 sierpnia 2021 roku do 20 sierpnia 2021 roku  

do godz. 15
00

) 

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic 

kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r.  

do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00  

w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację  

składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się 

dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r. 



W tym terminie należy przedłożyć oświadczenie podpisane przez pracodawcę o przyjęciu na 

praktyczną naukę zawodu, o ile nie zostało ono złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej. 

 02 sierpnia 2021 roku do godz. 14
00

 podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (strona internetowa 

szkoły – zakładka Rekrutacja) 

(postępowanie uzupełniające – 23 sierpnia 2021 roku) 

 

 

 

 

 

 

 


