
              
 

 

TERMINY REKRUTACJI 2021/2022 

TERMIN GODZINA Zadania kandydatów Zadania szkoły 

od 17 maja do 
21 czerwca 
2021 

do 
godziny 
15.00 

• Rejestracja za pomocą systemu elektronicznego 
(www.pila.edu.com.pl) do (maksymalnie) trzech wybranych 
szkół ponadpodstawowych i wskazanie wybranego oddziału  
(w każdej ze szkół można wskazać kilka oddziałów. Wybór 
więcej niż jednego oddziału w szkole pierwszego wyboru 
będzie przez system traktowany jako pierwszy wybór). 
UWAGA: powyższą czynność można wykonać z dowolnego 
miejsca z dostępem do Internetu.  

• Złożenie podania  w szkole; podanie musi być podpisane 
przez ucznia oraz rodzica lub opiekuna prawnego.  
Podanie to można złożyć bezpośrednio w szkole, w formie 
elektronicznej - skan podpisanego wydruku należy wysłać na 
adres: sekretariat@zsg.pila.pl lub za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej na adres szkoły: Zespół Szkół Gastronomicznych  
w Pile, ul. gen. Sikorskiego  73, 64-920 Piła. 

• Przyjmowanie podań od uczniów. 

od 25 czerwca 
do 14 lipca 
2021 

do 
godziny 
15.00 

• Uzupełnienie informacji w systemie naboru elektronicznego  
poprzez wpisanie osiągnięć ze świadectwa oraz z egzaminu 
ósmoklasisty, a następnie dostarczenie do wybranej szkoły 
pierwszego wyboru świadectwa ukończenia szkoły oraz 
dyplomów za udział w olimpiadach, konkursach i zawodach 
(od szczebla powiatowego), o ile te osiągnięcia nie zostały 
umieszczone na świadectwie. Dostarczenie  zaświadczenia 

• Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 
poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie 
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 
związanych z ustaleniem tych okoliczności. 
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o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W tym okresie istnieje 
możliwość zmiany wyboru preferencji kandydata. 

do 21 lipca 
2021 

  • 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, w tym okoliczności zweryfikowanych 
przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych 
w oświadczeniach. 

22 lipca 2021 
czwartek  

 • Zapoznanie się z listą kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych do wybranej 
(wybranych) szkoły (szkół). 

• Ogłoszenie  listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych do wybranej 
(wybranych) szkoły (szkół). 

od 15 lipca do 
26 lipca 2021 

 • Odebranie skierowania na badanie lekarskie wydawanego 
przez szkołę. Dotyczy osób znajdujących się na liście 
kandydatów zakwalifikowanych, które złożyły oryginał 
świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia 
o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Osoby 
niezakwalifikowane odbierają dokumenty złożone w celach 
rekrutacyjnych. 

• Wydawanie skierowań na badania lekarskie. 

2 sierpnia 
2021 

do 
godziny 
14.00  

• Zapoznanie się z listą kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych do wybranej szkoły. 

• Ogłoszenie  listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych do wybranej szkoły. 

2 sierpnia 
2021 

  • Podanie informacji o liczbie wolnych miejsc 
w oddziałach. (Informacje przekazane też do WKO). 

 


