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Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza 
al. F. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock 

 
Sekretariat uczniów – tel. 24 365 86 37 

e-mail: zsce@zsce.pl 



REKRUTACJA ZASADNICZA 
 

Etap rekrutacji zasadniczej Terminy 
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

od 16 maja 2022 r. 
do 20 czerwca 2022 r. 
do godz. 15:00 

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły. od 16 maja 2022 r. 
do 13 lipca 2022 r. 
do godz. 15:00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  
i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez szkołę podstawową). 

od 24 czerwca 2022 r. 
do 13 lipca 2022 r. 
do godz. 15:00 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych 
w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 
związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

do 13 lipca 2022 r. 

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów. do 19 lipca 2022 r. 

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz 
informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę 
punktów, która uprawnia do przyjęcia do danego oddziału. 

20 lipca 2022 r. 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie  od 16 maja 2022 r. 
do 25 lipca 2022 r. 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku 
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego 
orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu**. 

od 21 lipca 2022 r. 
do 27 lipca 2022 r. 
do godz. 15:00 

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 28 lipca 2022 r. 
do godz. 14:00 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc. 28 lipca 2022 r. 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 
 

Etap rekrutacji uzupełniającej Terminy 
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 1 sierpnia 2022 r. 
do 3 sierpnia 2022 r. 
do godz. 15:00 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych 
w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 
z ustaleniem tych okoliczności. 

3 sierpnia 2022 r. 

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje 
rekrutacyjne. 

do 11 sierpnia 2022 r. 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie  od 1 sierpnia 2022 r. 
do 12 sierpnia 2022 r. 

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz 
informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę 
punktów, która uprawnia do przyjęcia do danego oddziału. 

12 sierpnia 2022 r. 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku 
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego 
orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu**. 

od 16 sierpnia 2022 r. 
do 18 sierpnia 2022 r. 
do godz. 15:00 

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz 
informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę 
punktów, która uprawnia do przyjęcia do danego oddziału. 

19 sierpnia 2022 r. 
do godz. 14:00 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc. 19 sierpnia 2022 r. 
 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły 
w terminie do 25 lipca 2022 r. do godz. 15:00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 16 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00 w postępowaniu 
uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie 
lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r. 

 
Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 dostępne są na stronie internetowej szkoły 

pod adresem: www.zsce.pl 


