
Harmonogram przyjmowania wniosków w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Godziny przyjęć 
wniosków

Wejście

15 Poniedziałek 12:00 - 15:00
Wejście nr 2                                                                                                          

od ul. M. Konopnickiej naprzeciwko Kościoła                           
wnioski będą przyjmowane w sekretariacie, I piętro

19 Piątek 12:00 - 15:00
Wejście nr 2                                                                                                          

od ul. M. Konopnickiej naprzeciwko Kościoła                           
wnioski będą przyjmowane w sekretariacie, I piętro

20 Sobota
21 Niedziela

22 Poniedziałek 8:00 - 15:00
Wejście nr 2                                                                                                          

od ul. M. Konopnickiej naprzeciwko Kościoła                           
wnioski będą przyjmowane w sekretariacie, I piętro

23 Wtorek

25 Czwartek 8:00 - 13:00 wejście nr 4

27 Sobota
28 Niedziela

29 Poniedziałek 8:00 - 13:00

30 Wtorek 8:00 - 13:00

1 Środa 8:00 - 12:00

Wejście nr 4                                                                                                          
należy skierować się do wejścia z tyłu szkoły, przez bramę od 

strony ul. A. Mickiewicza, naprzeciwko budynku dawnego 
browaru

2 Czwartek 8:00 - 13:00

3 Piątek 10:00 - 15:00

4 Sobota
5 Niedziela
6 Poniedziałek 8:00 - 13:00
7 Wtorek 10:00 - 15:00
8 Środa 8:00 - 13:00
9 Czwartek 8:00 - 13:00

10 Piątek 8:00 - 15:00

Środa

LIPIEC 2020.

16 Wtorek 8:00 - 13:00

8:00 - 13:00

8:00 - 13:00

CZERWIEC 2020.

Wejście nr 4                                                                                                          
należy skierować się do wejścia z tyłu szkoły, przez bramę od 

strony ul. A. Mickiewicza, naprzeciwko budynku dawnego 
browaru

26 Piątek 11:00 - 14:00
Wejście nr 2                                                                                                          

od ul. M. Konopnickiej naprzeciwko Kościoła                           
wnioski będą przyjmowane w sekretariacie, I piętro

Wejście nr 2                                                                                                          
od ul. M. Konopnickiej naprzeciwko Kościoła                           

wnioski będą przyjmowane w sekretariacie, I piętro

Wejście nr 2                                                                                                          
od ul. M. Konopnickiej naprzeciwko Kościoła                           

wnioski będą przyjmowane w sekretariacie, I piętro

Wejście nr 4                                                                                                          
należy skierować się do wejścia z tyłu szkoły, przez bramę od 

strony ul. A. Mickiewicza, naprzeciwko budynku dawnego 
browaru

Dzień miesiąca

17 Środa

18 Czwartek

24
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Będą przyjmowane tylko wnioski kompletnie wypełnione i podpisane.                                                                      
Wnioski niepodpisane nie będą przyjmowane. W sytuacji stwierdzenia braków lub nieprawidłowości 

wniosek należy poprawić i dostarczyć poprawnie wypełniony w innym terminie

Godziny przyjmowane wniosków wynikają z konieczności dostosowania organizacji pracy szkoły w trakcie 
egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych.                                                                                                            

Zgodnie z wymogami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie trwania epidemii Covid-19 na 
terenie budynku szkoły mogą przebywać określone osoby i dlatego przepływ osób na terenie szkoły musi 

być kontrolowany. Za utrudnienia przepraszamy. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dot. 
terminów i organizacji rekrutacji na naszej stronie internetowej zs1.powiatszczycienski.pl


