
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – ZMIANY!!! 

Rekrutacja uzupełniająca w Powiecie Piaseczyńskim odbywa się tradycyjnie papierowo, natomiast 

do szkół prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa odbywa się w systemie elektronicznym. 

W związku z tym kandydaci, którzy będą chcieli wziąć udział w rekrutacji do szkół warszawskich, 

logują się na swoje dotychczasowe konta, wypełniają wniosek (widząc szkoły warszawskie) 

i składają do szkoły pierwszego wyboru. Jeżeli kandydat chciałby również przystąpić do rekrutacji 

do szkół prowadzonych przez Powiat Piaseczyński musi złożyć wniosek w formie papierowej  

w wybranej szkole, która dysponuje wolnymi miejscami.   

Terminarz rekrutacji: 

Termin Czynność kandydata. 

 
od 3 sierpnia do 5 sierpnia 2021 r. 

 do godz. 15.00 

Złożenie wniosku podpisanego przez co najmniej jednego 
rodzica/prawnego opiekuna. 
Złożenie świadectwa ukończenia szkoły (kopia lub oryginał) 
oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (kopia 
lub oryginał). 

 
 

od 17 sierpnia do 20 sierpnia 2021 r. 
do godz. 15.00 

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły oraz dostarczenie: 

• oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

• oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty 

• zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie 
o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki 
w wybranym zawodzie. 

W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia, rodzic kandydata informuje o tym 
dyrektora szkoły w terminie  do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę 
niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. 
Zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 24 września 2021 r. 

Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia będzie równoznaczne z rezygnacją 
z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.  

 
Od 17 sierpnia do 15 września 2021 r. 

Dostarczenie do szkoły zaświadczenia/książeczki do celów 
sanitarno-epidemiologicznych z wpisem o braku 
przeciwskazań do pracy w wybranym zawodzie. 

 

Termin Czynności szkoły i komisji rekrutacyjnej. 

od 3 sierpnia do 13 sierpnia 2021 r. Wydanie skierowania na badanie lekarskie. 

16 sierpnia 2021 r. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych. 

23 sierpnia 2021 r. Podanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych. 

 


