
 
Zespół Szkół Centrum  Kształcenia Praktycznego 

 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51 
 

 96 – 500 Sochaczewtel./fax.  (046) 862 23 26   e-mail sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl 
www. zsckpsochaczew.edu.pl 

 
                      

Rekrutacja krok po kroku 

 

Uczeń  klasy ósmej szkoły podstawowej  powinien pamiętać, że: 

1. 16 maja 2022 r. - 20 czerwca 2022 r. do godz.15.00 r. trwa składanie wniosku o 

przyjęcie do wybranej szkoły (podpisanego przez co najmniej jednego 

rodzica/opiekuna prawnego. 

2. 24 czerwca 2022 r. - 13 lipca 2022r. do godz. 15.00 należy złożyć świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

3. do 19 lipca 2022 r. trwa weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych 

złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną. 

4. 20 lipca 2022 r.  szkoła podaje do wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych. 

5. 16 maja 2022 r. - 25 lipca 2022 r. następuje wydanie skierowania na badanie 

lekarskie. 

6. 21 lipca 2022 r. - 27 lipca 2022 r. do godz. 15.00 potwierdzenie woli przyjęcia w 

postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o 

braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia  praktycznej nauki zawodu w 

przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe. 

7. 28 lipca do  godz. 14.00 szkoła podaje do publicznej wiadomości  listę kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych. 
 

 

W przypadku braku pełnego naboru do konkretnych klas pierwszych  obowiązuje 

       rekrutacja uzupełniająca: 

1. 1 sierpnia 2022 r. - 3 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 składanie dokumentów do 

wybranej szkoły. 

2. do 11 sierpnia  2022 r. weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły . 

3. 12 sierpnia 2022 r.  podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych. 

4. 1 sierpnia 2022 r. - 12 sierpnia 2022 r. wydanie przez szkołę skierowania  

na badania lekarskie dla tych, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym 

zawodzie . 

5. 16 sierpnia 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 potwierdzenie woli 

przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia 

lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia  praktycznej nauki 

zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe 

6. 19 sierpnia 2022 r.  do godz. 14.00 podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
 


