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HARMONOGRAM NABORU 

 do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży na rok szkolny 2023 – 2024 

  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 

15.05 - 16.06.2023 r. do godz. 15.00 - Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych liceum 
ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia. 

27.06 -11.07.2023 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. 

18.07.2023 r.  godz. 12.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list 
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych. 

18 - 21.07.2023 r. do godz.15.00 - Potwierdzanie przez rodzica kandydata niepełnoletniego 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  

także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu* 

24.07.2023 r. godz. 12.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

od 15.05 2023 r. do 19.07. 2023 r. - Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na 
badania lekarskie. 

 

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora 

szkoły w terminie do 31 lipca 2023 r. do godz. 15.00, w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 18 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00 w postępowaniu 

uzupełniającym wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie 

składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 15 września 2023 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. 

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy 
przyjęcia. 

W terminie 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie odmowy 
przyjęcia 

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej. 

W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia 

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania 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 18 sierpnia 2023 r. 
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Dokumenty rekrutacyjne: 

□ 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 
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