
Terminarz rekrutacyjny w ZSP w Żelechowie_NAJWAŻNIEJSZE ETAPY 
Ul. Piłsudskiego 45, 08-430 Żelechów, POMOC TECHNICZNA dla kandydatów w godz. 08.00-15.00 

Tel. 25 754-11-69,  Fax. 25 754-10-31    rekrutacja@zspzelechow.pl  

Lp. Rodzaj czynności  Termin  

w postępowaniu rekrutacyjnym 

1 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do ZSP w Żelechowie - 

szkoły ponadpodstawowej w Powiecie Garwolińskim.  

https://garwolin.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html 
 

WAŻNE!  
Po wydrukowaniu i podpisaniu wniosku uzupełnionego  

w elektronicznym systemie rekrutacji zanosimy go tylko do 

szkoły pierwszego wyboru. Po dostarczeniu wniosku Szkoła będzie 

wydawała skierowania na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy. 

Dodatkowo w Technikum uzupełniamy również załącznik do wniosku do 

pobrania ze strony szkoły z wyborem rozszerzenia i II języka obcego  

oraz wszystkie osoby zainteresowane zamieszkaniem w internacie – podanie 

do internatu: Strona rekrutacyjna szkoły: http://zspzelechow.pl/ 
 

Oprócz kandydata wniosek musi podpisać rodzic/prawny opiekun 
 

POMOC TECHNICZNA 

Dla kandydatów mających trudności z komputerem  

i drukarką będzie przygotowane stanowisko rekrutacyjne  

w Szkole. Udzielimy pomocy w wypełnieniu i wydrukowaniu 

dokumentacji. ZAPRASZAMY DO ZSP w ŻELECHOWIE 

Ul. Piłsudskiego 45, 08-430 Żelechów, w godz. 08.00-15.00 

Od 17 V do 21 VI 2021r 

od 17 maja 2021 r.  
 

do 21 czerwca 2021 r.  
do godz. 15.00

 

2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 
 

WAŻNE!  

Uzupełniamy wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji  

o dane ze świadectwa ukończenia szkoły. Oryginał Świadectwa 

zanosimy tylko do szkoły pierwszego wyboru – tam gdzie 

złożyliśmy wydrukowany i podpisany wniosek. 

https://garwolin.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html 
 

od 25 czerwca 2021 r.  
 

do 14 lipca 2021 r.  
do godz. 15.00 

3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana 

przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do 

których kandyduje. 
 

WAŻNE!  

Uzupełniamy wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji o 

dane z zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty. Oryginał 

zaświadczenia zanosimy tylko do szkoły pierwszego wyboru – 

tam gdzie złożyliśmy wydrukowany i podpisany wniosek. 

https://garwolin.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html 
 

POMOC TECHNICZNA 

Dla kandydatów mających trudności z komputerem  

i drukarką będzie przygotowane stanowisko rekrutacyjne  

w Szkole. Udzielimy pomocy w wypełnieniu i wydrukowaniu 

dokumentacji. ZAPRASZAMY DO ZSP w ŻELECHOWIE 

Ul. Piłsudskiego 45, 08-430 Żelechów, w godz. 08.00-15.00 

Od 25 VI do 14 VII 2021r 

https://garwolin.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html
http://zspzelechow.pl/index.php?option=com_jdownloads&view=category&catid=14&Itemid=351
http://zspzelechow.pl/index.php?option=com_jdownloads&task=download.send&id=109&catid=14&m=0&Itemid=351
http://zspzelechow.pl/index.php?option=com_jdownloads&task=download.send&id=109&catid=14&m=0&Itemid=351
http://zspzelechow.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=183&Itemid=399
https://garwolin.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html
https://garwolin.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html
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Lp. Rodzaj czynności 
Termin  

w postępowaniu rekrutacyjnym 

4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych  

w oświadczeniach, 

do 14 lipca 2021 r. 

5 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, 

do 21 lipca 2021 r. 

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych 

 
https://garwolin.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html 
 

22 lipca  2021 r.  

7 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 

skierowania na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy. 
od 17 maja 2021 r.  

do 26 lipca 2021 r.   
8 Potwierdzenie przez rodzica kandydata 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  także 

zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

**. 
 

od 23 lipca 2021 r.   

do 30 lipca 2021r.  
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, 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. 

Lp. Rodzaj czynności 

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

9 Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 
https://garwolin.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html 
 

02 sierpnia 2021 r.  
 do godz. 14.00 

10 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia. 

do 05  sierpnia  2021 r.  

11 Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

do 3-5 dni od dnia wystąpienia 

o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

12  Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej. 

do 3-7 dni od dnia otrzymania 

uzasadniania odmowy przyjęcia  

13 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej. 

do 3-7 dni od dnia złożenia 

odwołania do dyrektora szkoły 

https://garwolin.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html
https://garwolin.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html
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Dodatkowe informacje: 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym 

wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają 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) podanymi 

do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.  


