
Rekrutacja w kilku krokach !!! 

 

16 MAJA DO  20 CZERWCA 2022 ROKU   

załóż https://warszawa.edu.com.pl/ wypełnij wniosek i złóż go w szkole pierwszego wyboru. Dokumenty 

składane do szkoły zapakuj w koszulkę i wrzuć do urny w szkole. Zeskanowany wniosek możesz też wysłać 

na adres email nabor@zs1piaseczno.pl lub złożyć w formie elektronicznej przez system rekrutacyjny. 

PAMIĘTAJ, jeżeli na Twojej liście preferencji wybrałeś oddział, do  którego obowiązuje sprawdzian 

umiejętności kierunkowych  musisz złożyć wniosek do 30 maja 2022 roku.  

Przed 20 czerwca koniecznie sprawdź w systemie rekrutacyjnym czy Twój wniosek został zaakceptowany, 

jeżeli nie skontaktuj się ze szkołą. 

PIERWSZY ETAP MASZ JUŻ ZA SOBĄ       

24 CZERWCA DO 13 LIPCA 2022 ROKU. NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIEM JEST ZŁOŻENIE 

ŚWIADECTWA RAZEM Z ZAŚWIADCZENIEM O WYNIKACH EGZAMINU, CZYLI DOPIERO 

PO 7 LIPCA       

Kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru:  

- kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,  

- kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,  

- kopie innych wymaganych dokumentów. 

Kopie dokumentów mogą być składane osobiście (wrzucone do urny w szkole) lub elektronicznie na adres 

mailowy nabor@zs1piaseczno.pl.   

PAMIĘTAJ, przed przyniesieniem dokumentów do szkoły wprowadź oceny i inne osiągnięcia ze 

świadectwa do systemu rekrutacyjnego.  

Przed 13 lipca koniecznie sprawdź w systemie rekrutacyjnym czy Twoje osiągniecia zostały zaakceptowane, 

jeżeli nie skontaktuj się ze szkołą. 

20 LIPCA GODZINA 14.00  

SZKOŁY WYWIESZAJĄ LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW, WYNIK 

REKRUTACJI SPRAWDZISZ TEŻ NA SWOIM KONCIE REKRUTACYJNYM 

PRZED TOBĄ OSTATNIA PROSTA       

21 LIPCA DO 27 LIPCA 2022 ROKU 

W szkole, do której się zakwalifikowałeś składasz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach 

egzaminu. Jeżeli będzie to nasza szkoła do dokumentów dołączasz 3 aktualne zdjęcia legitymacyjne ( nie 

paszportowe, nie dowodowe). Plik elektroniczny ze zdjęciem (opisany w temacie imieniem i nazwiskiem 

oraz klasą do której się zakwalifikowałeś) wysyłasz na adres email……. 

28 LIPCA 2022 ROKU DO GODZINY 14.00 SZKOŁY WYWIESZAJĄ LISTY PRZYJĘTYCH, 

WYNIK REKRUTACJI SPRAWDZISZ TEŻ NA SWOIM KONCIE REKRUTACYJNYM 
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