
    

WEWNĄTRZSZKOLNE 

ZASADY REKRUTACJI 
 

kandydatów do klas pierwszych 

na rok szkolny 2023/2024 

 

Zasady przyjęcia do pierwszych klas w Zespole Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka zostały opracowane 

na podstawie  zarządzenia nr 4/2023 Łódzkiego Kuratora Oświaty. 
 

 

Lp. Rodzaj czynności  
Termin  

w postępowaniu rekrutacyjnym 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 

(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna w sposób tradycyjny, 

poprzez profil zaufany albo podpis kwalifikowany) potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

od 24 kwietnia do 23 maja 2023 r. 

do godz. 12.00 

2.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych. Zgłaszanie prac 

kandydatów do Technikum Fotografii i Multimediów. 

od 8 maja do 26 maja 2023 r.  

do godz. 12.00 

3.  
Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. Rozmowa kwalifikacyjna dla 

kandydatów do Technikum Fotografii i Multimediów.  
od 2 czerwca do 6 czerwca 2023 r. 



4. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywne wyniki ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do Technika Fotografii 

i Multimediów. 

15 czerwca 2023 r. do godz. 12.00 

5. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wniosek uzupełnia się 

tylko w szkole pierwszego wyboru).  
 

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się do Zespołu Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana 

Cezaka: 

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub kserokopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem), 

 zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub kserokopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem), 

 kserokopie lub oryginały dyplomów poświadczających udział w olimpiadach  

i konkursach, 

 karta zdrowia, 

 3 aktualne zdjęcia 

od 6 lipca do 10 lipca 2023 r.  

do  godz. 15.00 

6. 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej. 
do 12 lipca 2023 r.  

7. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 
14 lipca 2023 r. do  godz. 12.00 

8. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie. od 24 kwietnia do 17 lipca 2023 r. 



9. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  także 

zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

od 14 lipca, od godz. 12.00 

do 20 lipca 2023 r., do godz. 12.00 

10. 
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Zespołu  

Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka. 
21 lipca 2023 r. do godz. 12.00 

11. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

do 3 dni od dnia podania listy 

kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych 

12. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

do 3 dni od dnia wystąpienia  

o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

13. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 
do 3 dni od dnia otrzymania 

uzasadniania odmowy przyjęcia 

14. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 
do 3 dni od dnia złożenia 

odwołania do dyrektora szkoły 

 


