6. TERMINARZ
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018 r. w
sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia,
szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 rekrutację przeprowadza się
według następującego harmonogramu:
1. od 13 maja (poniedziałek) od godz. 8.00 do 20 maja (poniedziałek) do godz. 15.00
kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
w godzinach jej pracy Komisji Rekrutacyjnej w Zespole Szkół Nr 26 ul. Urbanistów 3.
W przypadku niezłożenia dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie będzie brał
udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. od 17 czerwca (poniedziałek) od godz. 10.00 do 19 czerwca (środa) do godz. 16.00
kandydaci mają możliwość dokonywania zmian wyboru szkół i oddziałów (poprzez
wycofanie złożonego wcześniej podania i złożenie w godzinach pracy Komisji nowego
podania o przyjęcie do szkoły).
Kandydaci, którzy z uzasadnionych przyczyn losowych nie złożyli wniosków we
wcześniejszym terminie mogą to uczynić teraz.
3. od 20 czerwca (czwartek) kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodach
otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania
zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu (wykaz przychodni zostanie opublikowany na stronie internetowej Biura Edukacji:
edukacja.warszawa.pl).
4. Od 21 czerwca (piątek) od godz. 12.00 do 28 czerwca (piątek) do godz. 16.00 kandydaci
składają do szkoły pierwszego wyboru kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w
ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, poświadczone za zgodność z oryginałem przez
dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.
5. 16 lipca (wtorek) godz. 12.00 Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
6. Od 16 lipca (wtorek), od godz. 12.00 do 18 lipca (czwartek), do godz. 16.00 kandydaci,
którzy zostaną zakwalifikowani do szkół prowadzących kształcenie w zawodach otrzymują
ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania
zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu (wykaz przychodni zostanie opublikowany na stronie internetowej Biura Edukacji:
edukacja.warszawa.pl).
7. Od 16 lipca (wtorek), od godz. 12.00 do 24 lipca (środa), do godz. 10.00 kandydaci
umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie
potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia
lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia i braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia
nauki praktycznej nauki zawodu.
W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie
zostaje przyjęty do szkoły.

8. 25 lipca (czwartek), godz. 12.00 szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę
punktów uprawniającą do przyjęcia.
Rekrutacja uzupełniająca
(bez użycia elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji)
1. Od 26 lipca (piątek) od godz. 08.00 do 30 lipca (wtorek) do godz. 12.00 kandydaci
składają wniosek bezpośrednio w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.
Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie otrzymują ze szkoły na
badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
2. Od 26 lipca (piątek), od godz. 8.00 do 30 lipca (wtorek), do godz. 12.00 lub od 19
sierpnia (poniedziałek), od godziny 12.00 do 21 sierpnia (środa) do godz. 16.00
kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodach otrzymują ze szkoły
skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wykaz
przychodni zostanie opublikowany na stronie internetowej Biura Edukacji:
edukacja.warszawa.pl).
3. 19 sierpnia (poniedziałek) godz. 12.00 Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
4. 19 sierpnia (poniedziałek) od godz. 12.00 do 27 sierpnia (wtorek) do godz. 16.00
kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają
oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia i braku
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki praktycznej nauki zawodu.
5. 28 sierpnia (środa) do godz. 10.00 komisja ogłasza listy przyjętych i nieprzyjętych.

