
Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie 

rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, mieliśmy 

przyjmować wnioski rekrutacyjne od 11 maja 2020. Jednak opublikowany przez Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty 27 kwietnia 2020 Komunikat w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 

2020/2021 do szkół ponadpodstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty wprowadza zmiany w procesie rekrutacyjnym. Dotyczą one terminów 

postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów.  

Zgodnie z §  13 ww. rozporządzenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu nie stosuje się przepisu art. 154 ust. 1 pkt 2  Ustawy Prawo Oświatowe. Oznacza to, że wyłącza 

się stosowanie harmonogramu rekrutacji określonego Zarządzeniem nr 8 Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r.   

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół 

ponadpodstawowych (…) jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także 

terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

Zmiany mają dotyczyć także: 

 sposobu ogłaszania wyników postępowania rekrutacyjnego - w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list 

kandydatów, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych 

jednostek (§  11b ust. 1 ww. rozporządzenia); 

 terminów i zasad składania zaświadczeń i orzeczeń dla kandydatów do szkół prowadzących 

kształcenie w zawodzie - właściwe zaświadczenie lub orzeczenie, składa się dyrektorowi szkoły, 

do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r. (§ 11b ust. 7 ww. 

rozporządzenia).  

Nowe terminy i warunki rekrutacji jeszcze się nie ukazały. Jeżeli stosowna informacja się pojawi, 

niezwłocznie zamieścimy ją na stronie Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu: www.zs1sierpc.cba.pl oraz 

szkolnym facebooku, do którego śledzenia zachęcamy na bieżąco, bo MECHANIK, mimo czasowego 

ograniczenia funkcjonowania szkoły, inaczej, ale równie intensywnie żyje każdego dnia. 

NASI UCZNIOWIE to młodzieńcza kreatywność i niegasnąca energia, która w trudnych momentach                

jest szczególnie pożądana, widoczna i motywująca. 

Śledźcie zamieszczane przez ZS 1 informacje, by już od września być z Nami.                         

ZAPRASZAMY, NAPRAWDĘ  WARTO !!!  


