
Na podstawie  § 11b ust. 2rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.) ogłasza się 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I SKŁADANIA DOKUMENTÓW  

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ZSP W CHOJNIE  

NAROK SZKOLNY 2021/2022 

 

Lp. Rodzaj czynności 

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Sposób składania dokumentów  

i informowania o postępowaniu 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do ZSP w Chojnie 

 

druk wniosku jest dostępny do pobrania na stronie 

www.zsp1chojna.pl, w zakładce Rekrutacja 

 

 

od 17 maja 2021 r. 

do 21 czerwca 2021 r. 

do godz. 15.00 

 

- przesłanie online skanu wypełnionego  

i podpisanego wniosku na adres szkoły 

zsp1@zsp1chojna.pl 

lub 

- wrzucenie wypełnionego i podpisanego  

wnioskudo urny,znajdującej się przy 

wejściu głównym do budynku szkoły, 

ul. Dworcowa 3 

2. 

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej. 

od 25 czerwca 2021r.  

do 14 lipca 2021r.  

do godz. 15.00 

- wrzucenie do urny znajdującej się przy 

wejściu głównym do budynku szkoły, 

 ul. Dworcowa 3, w dokładnie opisanej 

kopercie - imię i nazwisko, kierunek 

3. 

Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu 

ósmoklasisty. 

 

 

 

od 25 czerwca2021 r. 

do 14 lipca2021 r. 

do godz. 15.00 

- wrzucenie do urny znajdującej się przy 

wejściu głównymdo budynku szkoły,  

ul. Dworcowa 3, w dokładnie opisanej 

kopercie – imię i nazwisko, kierunek 

 

4. 

Zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły, np. 

zamiana typu szkoły, kierunku, zawodu, itp. 

od 25 czerwca 2021 r. 

do 14 lipca 2021 r. 

do godz. 15.00 

-  przesłanie online skanu wypełnionego 

i podpisanego wniosku na adres szkoły 

zsp1@zsp1chojna.pl 

 

http://www.zsp1chojna.pl/
mailto:zsp1@zsp1chojna.pl
mailto:zsp1@zsp1chojna.pl


lub 

 

 - wrzucenie do urny znajdującej się przy 

wejściu głównym do budynku szkoły,  

ul. Dworcowa 3, w dokładnie opisanej 

kopercie – imię i nazwisko, kierunek 

 

5. 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

22 lipca 2021 r. 

godz. 10.00 

- na stronie internetowej szkoły 

www.zsp1chojna.plw zakładce Rekrutacja 

 

i 

-  wywieszenie list przed wejściem 

głównym do budynku szkoły, 

ul. Dworcowa 3 

 

6. 

Wydanie skierowania na badanie lekarskie dla kandydatów do 

Technikum, Branżowej Szkoły I st. i do LO kierunek wojskowy. 

 

od 17 maja 2021 r.  

do 26 lipca 2021 r.   

- druki skierowań  będą znajdowały  się 

przed wejściem głównym do budynku 

szkoły, ul. Dworcowa 3 

7.  

Składanie zaświadczeń lekarskich wydanych przez lekarza 

medycyny pracy, przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do 

Technikum, Branżowej Szkoły I st. i LO kierunek wojskowy. 

od 23 lipca 2021 r.  

do 30 lipca 2021 r.   

- wrzucenie do urny znajdującej się przy 

wejściu głównym do budynku szkoły, 

 ul. Dworcowa 3, w opisanej kopercie – 

imię i nazwisko, kierunek 

8. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do ZSP 

w Chojnie, poprzez dostarczenie oryginału (o ile nie zostało 

dostarczone wcześniej): 

-  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

- zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

- zaświadczenia lekarskiego. 

od 23 lipca 2021 r. 

do 30 lipca 2021 r. 

do godz. 15.00 

 

- wrzucenie do urny znajdującej się przy 

wejściu głównym do budynku szkoły,  

ul. Dworcowa 3, w opisanej kopercie – 

imię i nazwisko, kierunek 

 

9. 

Przekazanie informacji dyrektorowi ZSP w Chojnie o braku 

możliwości dostarczenia zaświadczenia lekarskiego lub orzeczenia. 

 

do 30 lipca 2021 r. 

do godz. 15.00 

 

- przesłanie informacji e-mailem na adres 

zsp1@zsp1chojna.pl 

10. 

Podanie do publicznej wiadomości listykandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych do szkoły. 

2 sierpnia 2021 r.  

godz. 12.00 

- na stronie internetowej szkoły 

www.zsp1chojna.plw zakładce Rekrutacja 

i 

-  wywieszenie list przed wejściem 

głównym do budynku szkoły,  

http://www.zsp1chojna.pl/
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ul. Dworcowa 3 

11.  

Dostarczenie brakującego zaświadczenia lekarskiego lub 

orzeczenia. 

do 24 września 2021 r. - złożenie dokumentów w sekretariacie 

szkoły, ul. Dworcowa 3 

 


