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Kalendarium rekrutacji

 O czym mam pamiętać przy wypełnianiu wniosku? 

 Ile klas mogę wybrać?

 Co mam dołączyć do wniosku?

 Czy muszę już teraz wyszukać miejsce praktyki zawodowej?

 Czy muszę przynosić zaświadczenie lekarskie?
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16 maja – 20 czerwca 2022 r. 

– rejestracja kandydatów i składanie wniosków



Wniosek - informacje

 Podawaj kompletne dane. Nie zapomnij o:

 numerach telefonów,

 swoim adresie e-mail (potrzebny do odzyskania hasła).

 Nie drukuj wniosku dwustronnie.

 Sprawdź poprawność podanych danych.

 Dokumenty zanosisz tylko do szkoły pierwszego wyboru.
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Wybór szkół i oddziałów

Wybierasz maksymalnie 3 szkoły.

W obrębie każdej szkoły możesz wskazać nawet 

wszystkie oddziały.

 Nie ograniczaj się do jednej klasy!

 Kolejność oddziałów ma duże znaczenie.
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Do wniosku dołącz:

 3 zdjęcia podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem,

 kartę zdrowia – jeżeli otrzymasz ją ze świadectwem,

 zaświadczenie o praktykach (dotyczy tylko zawodu 

mechanik pojazdów samochodowych). 
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Do wniosku nie dołączaj:

 dokumentów dotyczących innych osiągnięć,

 zaświadczeń o wolontariacie.  
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Bierzemy pod uwagę jedynie te osiągnięcia, które są 

wyszczególnione na świadectwie ukończenia szkoły!



Technikum – praktyki oraz 
badania lekarskie
 Nie musisz załączać zaświadczenia  o miejscu praktyki 

zawodowej.

 Szkoła skieruje Ciebie na badania lekarskie – terminy 

będą opublikowane w internecie.

 TOT i TH – badania na nosicielstwo. 

pzs2.edu.pl/rekrutacja



Szkoła branżowa – praktyki 
oraz badania lekarskie
Mechanik pojazdów samochodowych – trzeba 

dołączyć zaświadczenie od pracodawcy o 

praktykach.

 Odbywających praktyki poza szkołą na badania 

lekarskie kierują: szkoła oraz pracodawca.
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Kalendarium rekrutacji

 Najlepiej dostarczyć komplet dokumentów jednocześnie.

 Nie trzeba przynosić kopii – można od razu oryginały.

 Uzupełnić w aplikacji oceny.
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24 czerwca – 13 lipca 2022 r. 

– uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej oraz o zaświadczenie o wyniku egzaminu 

ósmoklasisty



Kalendarium rekrutacji
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21 lipca 2022 r.

– publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia



Kalendarium rekrutacji

 Potwierdzenie składają jedynie te osoby, które oddały 

nam tylko kopie dokumentów.

 Jeżeli posiadamy Twoje oryginały – niczego nie musisz 

już potwierdzać.
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22 - 28 lipca 2022 r. 

– wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki



Kalendarium rekrutacji

 Są to listy z 21 lipca pomniejszone o osoby, które 

nie potwierdziły woli nauki.

 Jeżeli nie było Ciebie na tamtej liście, to tu niestety 

też się nie znajdziesz  - kolejny krok to rekrutacja 

uzupełniająca.
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29 lipca 2022 r.

– publikacja list przyjętych
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Do zobaczenia w „Budowlance” 


