
Rekrutacja na rok szkolny 2022/23, do klas I szkół ponadpodstawowych 
w Płocku, będzie wspierana przez system elektroniczny NABO i rozpocznie się

16 maja 2022 r. o godz. 9.00

System pozwala na bieżące monitorowanie rekrutacji, zawiera aktualne dane o szkołach, ich 
ofercie edukacyjnej, kandydatach i ich preferencjach oraz o wolnych miejscach. Każdy uczeń 
może śledzić rekrutację przez internet i sprawdzać informacje o swoich szansach. 

W tegorocznej rekrutacji elektronicznej weźmie udział 31 płockich szkół 
(publicznych i niepublicznych):
 12 liceów ogólnokształcących
 10 techników
   1 liceum plastyczne
   8 branżowych szkół I stopnia

Zapraszamy do ich poznania – wszystko znajdzie się na głównej stronie naborowej 
w zakładce „Oferty placówek”, już na koniec kwietnia. 

Poruszanie się w systemie nie jest trudne.

Kandydaci - uczniowie klas VIII szkół podstawowych - będą posługiwać się indywidualnymi 
kontami naborowymi, dostępnymi poprzez:  http://ppo.zjoplock.pl  
                                                               lub  https://ponadpodstawowe-plock.nabory.pl

16  maja  2022  r.  od  godz.  9.00,  niezależnie  od  szkoły  podstawowej  do  której  uczęszczają
(także spoza Płocka),  kandydaci  samodzielnie  rejestrują się przez wybór opcji  "Wypełnij  nowy
wniosek" i wprowadzenie numeru PESEL.
Na pierwszej  stronie formularza kandydat,  poza wpisaniem podstawowych danych osobowych,
ustala hasło i podaje adres e-mail, system automatycznie założy konto kandydata. Numer PESEL 
i utworzone hasło posłużą do logowania się na powstałe konto. W przypadku zapomnianego hasła,
na podany adres e-mail, system wyśle wygenerowane nowe hasło.

Wypełnienie  elektronicznego  wniosku  o  przyjęcie  do  szkoły  jest  obowiązkowe.  
Wymaga  także  przemyślenia,  do  jakich  szkół   ósmoklasista  chce  kandydować;  może  wybrać
wyłącznie  trzy  szkoły  –  ale  dowolną  liczbę  klas,  spośród  oferowanych  przez  te  szkoły.  
Należy również pamiętać o hierarchii. Ustalając kolejność wybranych przez siebie klas, kandydat
określa swoje preferencje; pierwsza będzie tą wymarzoną, ostatnia – tą, na której najmniej mu
zależy.  System  podejmie  próby  zakwalifikowania  kandydata  w  kolejności  zgodnej  z  listą  we
wniosku. Tu jednak należy wykazać się rozwagą. Jeśli wybrane zostaną wyłącznie klasy o bardzo
dużej  liczbie  zainteresowanych,  to  po  zakończeniu  rekrutacji  można  zostać  poza  systemem.
Dlatego dobrze jest wybrać choć jedną mniej popularną.
Po wprowadzeniu wszystkich ocen, wyników egzaminów i osiągnięć kandydata, system będzie je
przeliczał na punkty, sumował i zgodnie z uzyskaną liczbą punktów wskaże, do której klasy z listy
preferencji kandydat się zakwalifikuje. Im dłuższa lista preferencji tym większe szanse na dostanie
się do szkoły. NABO wskazuje uczniowi klasę, do której suma punktów jest wystarczająca. Nie ma
możliwości zakwalifikowania się do kilku klas.
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