
Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych  

w Zespole Szkół nr 1 na rok szkolny 2018/2019 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018 r.  rekrutację 

przeprowadza się według następującego harmonogramu: 

10 – 18 maja 

 (dni 

powszednie) 

 

składanie podań i wniosków o przyjęcie do 

szkoły. Jedyną formą złożenia podania jest 

wypełnienie formularza  na stronie internetowej 

http://rekrutacja.edu.zs1grodzisk.pl  

i dostarczenie wydrukowanego wraz                         

z wnioskiem o przyjęcie do szkoły (podpisany 

przez rodzica/prawnego opiekuna). Dla osób nie 

mających dostępu do Internetu istnieje możliwość 

wypełnienia i wydrukowania podania na terenie 

szkoły. Wzór wniosku dostępny jest na stronie 

http://rekrutacja.edu.zs1grodzisk.pl 

wydanie przez  szkołę skierowania na badanie 

lekarskie w przypadku kandydatów, którzy dokonali 

wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując 

szkołę jako szkołę pierwszego wyboru 

 

Sala 26 (I piętro) 

10 maja 1000 – 1600 

11 - 17  maja 800 - 1600 

18 maja 800 - 1500 

(dni powszednie) 

15 – 19 czerwca 

(dni 

powszednie) 

możliwość modyfikacji podań o przyjęcie do 

szkoły. 

 

Sala 26 (I piętro) 

15 czerwca 1000 – 1600 

16 - 19 czerwca 800 - 1600 

22 – 27 czerwca 

(dni 

powszednie) 

składanie  potwierdzonych kopii bądź 

oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum 

oraz kopii lub oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego 

 

Liceum 

- sala nr 8 (parter) 

22 czerwca 1200-1600 

25 - 27czerwca 800 - 1600 

Technikum nr 1 

- sala nr 7 (parter) 

22 czerwca 1200-1600 

25 - 27 czerwca 800 - 1600 

10 maja – 6 

lipca 
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły  prace wewnętrzne komisji 

6 lipca 
ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych  

do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy 
kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia 

Korytarz parter - godz. 12.00 

http://rekrutacja.edu.zs1grodzisk.pl/
http://rekrutacja.edu.zs1grodzisk.pl/


6 lipca -  

9 lipca 

wydanie przez  szkołę skierowania na badanie 

lekarskie kandydatowi z listy kandydatów 

zakwalifikowanych  

(w przypadku szkoły kolejnego wyboru) 

Sala nr 7 (parter) 

6 lipca 1200 - 1600 

9 lipca 800 - 1600 

6 - 12 lipca 

 

(dni 

powszednie) 

składanie oryginałów świadectwa i 

zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego 

składanie zaświadczeń lekarskich 

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu – dotyczy osób 

zakwalifikowanych do T1 

 (potwierdzenie woli podjęcia nauki) 

Liceum 

- sala nr 8 (parter) 

6 lipca 1200 – 1600 

9 – 11 lipca 800 – 1600 

12 lipca 800 – 1000 

Technikum nr 1 

- sala nr 7 (parter) 

6 lipca 1200 – 1600 

9 – 11 lipca 800 – 1600 

12 lipca 800 – 1000 

12 lipca 
ogłoszenie list osób przyjętych do 

poszczególnych klas, które potwierdziły wolę 
uczęszczania do ZS1 

Korytarz parter -  godz. 1600 

od 13lipca rekrutacja uzupełniająca 
 

 


