Załącznik nr 1
TERMINY NABORU DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
1. Rejestracja kandydatów w elektronicznym systemie NABO, wybieranie
preferencji i składanie wniosków w szkołach pierwszego wyboru przez
wszystkich absolwentów szkół podstawowych – kandydatów - do liceów,
techników i branżowych szkół I stopnia, w tym zmiana wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co
najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
16 maja 2022r. – 20 czerwca 2022r.
2. Uzupełnienie przez kandydatów wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej
(świadectwo
ukończenia
szkoły
podstawowej,
zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, karta zdrowia ucznia (tylko
osoby spoza Płocka), 2 zdjęcia podpisane na odwrocie), ewentualna zmiana
przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których
będą kandydować.
24 czerwca 2022r. (od godz. 8.00) – 13 lipca 2022r. (do godz. 15.00)
3. Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na
badania lekarskie
16 maja 2022r. – 25 lipca 2022r.
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Do 19 lipca 2022r.
5. Ogłoszenie
przez
szkoły
list
i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

kandydatów

zakwalifikowanych

20 lipca 2022r.
6. Składanie przez kandydatów oryginałów dokumentów
w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu a także zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu). Należy to
zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej.
21 lipca 2022r. – 27 lipca 2022r. (do godz. 15.00)

7. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.
28 lipca 2022r. do godz. 14.00
W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lub orzeczenia
w wyznaczonym terminie, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują
o tym dyrektora szkoły w terminie do 27 lipca 2022r. do godz. 15.00.
w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 19 sierpnia 2022r. do godz. 15.00
w postępowaniu uzupełniającym. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania
terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Wówczas
zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został
przyjęty, nie później niż do 23 września 2022r.
Nieprzedłożenie do 23 września 2022r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie
równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został
przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale
realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
Harmonogram rekrutacji uzupełniającej
1. Składanie przez kandydatów, w wybranych szkołach, wniosków wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
01 sierpnia 2022r. – 03 sierpnia 2022r. (do godz.15.00)
2. Pobieranie ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe, skierowań
na badania lekarskie, przez kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia
w danym zawodzie
w terminie składania wniosku o przyjęcie do szkoły, tj. 01 sierpnia – 11 sierpnia
2022r. do godz. 15.00
3. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów
przez komisje rekrutacyjne
Do 11 sierpnia 2022r.
4. Ogłoszenie
przez
szkoły
list
i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

kandydatów

zakwalifikowanych

12 sierpnia 2022r.
5. Składanie przez kandydatów – oryginałów dokumentów (także zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu)
16 sierpnia 2022r. – 18 sierpnia 2022r. (do godz. 15.00)

6. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.
19 sierpnia 2022r. godz. 14.00

