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HARMONOGRAM NABORU 

 do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży na rok szkolny 2022 – 2023 

  Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Chełmży 

  Technikum w Chełmży 

 Branżowa Szkoła I stopnia w Chełmży 

 

Uwaga. Szkoła nie uczestniczy w rekrutacji elektronicznej. 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Rodzaj czynności 

16.05 - 21.06.2022 r. do godz. 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej; 

24.06 -12.07.2022 r. do godz.15.00 - uzupełnianie złożonych wniosków o świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W tym 
okresie kandydat może dokonać zmiany szkół przez złożenie nowego wniosku; 

19.07.2022 r.  godz. 12.00 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 
klas pierwszych; 

19.07- 22.07.2022r. do godz.15.00 - potwierdzanie przez rodziców kandydatów lub pełnoletniego kandydata 

woli przyjęcia w postaci złożenia oryginałów dokumentów: świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty, a w przypadku uczniów ubiegających się o przyjęcie do 

technikum i szkoły branżowej  

o zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu* 

od 16.05 2022 r. do 20 lipca 2022 r - wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie; 

25.07.2022 r. godz. 12.00 - ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

 

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje 

o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2022 r. do godz. 15.00, w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 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 24 września 2022 r.  

Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych wykonuje się na podstawie skierowania wydanego przez szkołę, do której 

kandydat się ubiega. 

Terminy w postępowaniu odwoławczym 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia 

do 28 lipca 2022 r. 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy 
przyjęcia 

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie odmowy przyjęcia 
 

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły. 

 

Rekrutacja uzupełniająca będzie przeprowadzona w szkole tylko w przypadku dysponowania wolnymi miejscami od 25 lipca 

do 12 sierpnia 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty rekrutacyjne: 
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□ wniosek o przyjęcie do szkoły 

□ jedna podpisana fotografia + fotografia w formie elektronicznej przesłana na e-mail:  

   rekrutacja@zsp-chelmza.pl  

□ świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał), 

□ zaświadczenie o zdanym egzaminie ósmoklasisty (oryginał),  

□ badania lekarskie (dot. kształcenia zawodowego),  

□ zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu,  

□ kartę zdrowia, 

□ oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata**,  

□ orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie  

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej ora zatrudnianiu osób niepełnosprawnych**,  

□ prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie  

o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem**,  

□ dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej**  

 

□……………………………………………………………………………………………………………. ** jeśli dotyczy 

Przedmioty / osiągnięcia przeliczane na punkty Maksymalna liczba 
punktów możliwa do 

uzyskania 

1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty                                                                                                                                                        
łącznie do 

100 

wyniki z języka polskiego (wg przeliczenia 1%=0,35%) 35 

wyniki z matematyki (wg przeliczenia 1%=0,35%) 35 

wyniki z języka obcego nowożytnego (wg przeliczenia 1%=0,30%) 30 

  

2. Oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej                                                                                         
łącznie do 

100 

ocena z języka polskiego 18 

ocena z matematyki 18 

ocena z pierwszego przedmiotu – język angielski (jeśli na świadectwie nie ma oceny z języka 
angielskiego, to wyższa ocena z innego język obcego nowożytnego) 

18 

ocena z drugiego przedmiotu: geografia (technik logistyk) / informatyka (technik 
informatyk) / biologia (technik żywienia i usług gastronomicznych) / plastyka (technik usług 
fryzjerskich) 

18 

  

3. Świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej z wyróżnieniem 7 

  

4. Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych 
 (wg zasad określonych w Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 
sierpnia 2019 r.) 

18 

  

5. Aktywność społeczna (wolontariat) 3 

łącznie 200 
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Oferta edukacyjna 

Klasa Nazwa klasy Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji 

Liceum Ogólnokształcące 

1 LO Profil ogólny język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia lub chemia lub geografia (wyższa ocena) 

Technikum 

1TIL Technik informatyk język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

Technik logistyk język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

1TFŻ Technik żywienia i usług gastronomicznych język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia 

Technik usług fryzjerskich język polski 
matematyka 
język obcy 
plastyka 

 

Branżowa Szkoła I stopnia Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji 

Symbol klasy Nauczany zawód  

1FK Kucharz język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia lub chemia lub geografia 
(wyższa ocena) 

Fryzjer  język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia lub chemia lub geografia lub plastyka 
(wyższa ocena) 

1W*  
(klasa 
wielozawodowa) 

magazynier – logistyk, stolarz, 
automatyk, mechanik pojazdów 
samochodowych, piekarz, 
sprzedawca, elektryk, ślusarz 

język polski 
matematyka 
język obcy 

*) w klasie wielozawodowej może uczyć się kandydat, który znajdzie zakład pracy w którym 
będzie realizował praktyczną naukę zawodu 

 


