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Zespó³ Szkó³ Ponadpodstawowych w Chojnie
ul. Dworcowa 3, 74-500 Chojna, tel. 91 414 20 29

www.zsp1chojna.pl  e-mail: zsp1@zsp1chojna.pl

Nabór do:
CZTEROLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO

PIÊCIOLETNIEGO TECHNIKUM

TRZYLETNIEJ BRAN¯OWEJ SZKO£Y I st.

Technik programista 
nowy zawód w technikum

Biologia s¹dowa z kryminalistyk¹ 

Oddzia³ Przygotowania Wojskowego

w liceum ogólnokszta³c¹cym

w liceum ogólnokszta³c¹cym

pod patronatem Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczeciñskiego

pod patronatem 5 Pu³ku In¿ynieryjnego w Szczecinie Podjuchach
na podstawie zezwolenia Ministra Obrony Narodowej

Klasy patronackie 
w bran¿owej szkole I st.

œlusarz
mechanik pojazdów samochodowych 
pod patronatem Przedsiêbiorstwa Us³ugowo-Produkcyjnego POMOT w Chojnie
i Wielobran¿owego Przedsiêbiorstwa Us³ugowo-Handlowego PROGRES w Chojnie

operator maszyn i urz¹dzeñ 
do robót ziemnych i drogowych 
pod patronatem firmy budowlanej DANKOM w Lisim Polu 



Zespó³ Szkó³ Ponadpodstawowych w Chojnie
ul. Dworcowa 3, 74-500 Chojna, tel. 91 414 20 29

www.zsp1chojna.pl  e-mail: zsp1@zsp1chojna.pl

Liceum Ogólnokszta³c¹cego o kierunkach:

Technikum w zawodach:

Bran¿owej Szko³y I st. w zawodach:

biologia s¹dowa z kryminalistyk¹

technik budownictwa

monter zabudowy i robót wykoñczeniowych 
w budownictwie

œlusarz, mechanik pojazdów samochodowych
klasa patronacka POMOT/PROGRES

operator maszyn i urz¹dzeñ do robót ziemnych 
i drogowych klasa patronacka DANKOM

wielozawodowy  

technik informatyk

technik programista

technik hotelarstwa

technik ¿ywienia i us³ug gastronomicznych

humanistyczno-prawny 

Oddzia³ Przygotowania Wojskowego 

przedmioty rozszerzone: biologia,  j. angielski

przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski

przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski

przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski

przedmioty rozszerzone: geografia, j. angielski

przedmioty rozszerzone: geografia, j. angielski

przedmioty rozszerzone: historia,  j. angielski

przedmioty rozszerzone: historia,  j. angielski
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Od 1 wrzeœnia 2022 r. 
zapraszamy do klas:



Sk³adanie wniosków o przyjêcie do szko³y

Do Oddzia³u Przygotowania Wojskowego 
przyjmowani s¹ kandydaci, którzy uzyskali 
pozytywny wynik próby sprawnoœci fizycznej

Rekrutacja odbywa siê na podstawie przeliczanych punktów 
z jêzyka polskiego, matematyki i dwóch obowi¹zkowych 
przedmiotów œwiadectwa ukoñczenia szko³y podstawowej, 
w zale¿noœci od wybranego kierunku/zawodu

Termin próby sprawnoœci fizycznej

od 9 maja do 31 maja 2022 r. do Oddzia³u Przygotowania Wojskowego
od 9 maja do 20 czerwca 2022 r. do pozosta³ych oddzia³ów
do godz. 15.00, do urny przy wejœciu g³ównym do szko³y, 
przy ul. Dworcowej 3 w Chojnie.

biologia s¹dowa z kryminalistyk¹: jêzyk obcy, biologia

humanistyczno-prawny: jêzyk obcy, historia

technik budownictwa: jêzyk obcy, fizyka

technik informatyk: jêzyk obcy, informatyka

technik programista: jêzyk obcy, informatyka

technik hotelarstwa: jêzyk obcy, geografia

technik ¿ywienia i us³ug gastronomicznych: jêzyk obcy, chemia

monter zabudowy i robót wykoñczeniowych w budownictwie: jêzyk obcy, geografia

g³ówny: 
dodatkowy: 
uzupe³niaj¹cy: 

4 czerwca 2022 r.
4 lipca 2022 r.

27 lipca 2022 r.

godz. 9.00
godz. 9.00
godz. 9.00

œlusarz, mechanik pojazdów samochodowych: jêzyk obcy, geografia
klasa patronacka POMOT/PROGRES

operator maszyn i urz¹dzeñ do robót ziemnych i drogowych: jêzyk obcy, geografia
klasa patronacka DANKOM 

wielozawodowy: jêzyk obcy, geografia
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Warunki rekrutacji 
2022/2023

Szczegó³owe informacje na temat rekrutacji oraz druk wniosku dostêpne s¹ na stronie: 
www.zsp1chojna.pl oraz przed wejœciem g³ównym do szko³y, ul. Dworcowa 3



Kandydat do szko³y mo¿e otrzymaæ w postêpowaniu 
rekrutacyjnym 200 punktów:

Zasada punktowania ocen

Wymagane dokumenty:

Termin dostarczenia dokumentów 
od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. do godz. 15.00 

Termin dostarczenia orygina³ów dokumentów 
potwierdzaj¹cych wolê podjêcia nauki w szkole
od 19 do 22 lipca 2022 r. do godz. 15.00

Termin og³oszenia list kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych do oddzia³ów klas pierwszych 
19 lipca 2022 r. o godz. 10.00

Termin og³oszenia list kandydatów 
przyjêtych i nieprzyjêtych do ZSP w Chojnie 
25 lipca 2022 r. o godz. 12.00

100 pkt. za wyniki egzaminu ósmoklasisty,
100 pkt. za stopnie uzyskane na œwiadectwie 
ukoñczenia szko³y podstawowej i szczególne osi¹gniêcia.

celuj¹cy
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczaj¹cy

18 pkt
17 pkt
14 pkt
8 pkt
2 pkt 

œwiadectwo ukoñczenia szko³y podstawowej,
zaœwiadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
trzy fotografie,
zaœwiadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) zawieraj¹ce orzeczenie 
o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do podjêcia praktycznej nauki zawodu 
lub nauki w oddziale przygotowania wojskowego. 
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Warunki rekrutacji 
2022/2023

Szczegó³owe informacje na temat rekrutacji oraz druk wniosku dostêpne s¹ na stronie: 
www.zsp1chojna.pl oraz przed wejœciem g³ównym do szko³y, ul. Dworcowa 3

Podstaw¹ przyjêcia kandydata do klasy wielozawodowej 
jest zawarta z pracodawc¹ umowa o pracê 
w celu przygotowania zawodowego
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