
Klasa patronacka 
w Branżowej Szkole I st. (po gimnazjum)

w zawodach ślusarz 
i mechanik pojazdów samochodowych

pod patronatem

Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego
„POMOT” sp. z o.o. w Chojnie

Nabór absolwentów:
SZKOŁY PODSTAWOWEJ, do:

czteroletniego liceum ogólnokształcącego
pięcioletniego technikum
trzyletniej branżowej szkoły I st.

GIMNAZJUM, do:
trzyletniego liceum ogólnokształcącego
czteroletniego technikum
trzyletniej branżowej szkoły I st.

i Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego
„PROGRES” sp. z o.o. w Chojnie

Od 1 września 2019 r. zapraszamy do klas:

Liceum Ogólnokształcącego o kierunkach:

Technikum w zawodach:

Branżowej Szkoły I stopnia 
 w zawodach:(po gimnazjum)

Branżowej Szkoły I stopnia 
 w zawodach:(po szkole podstawowej)

POLITECHNICZNYM 
pod patronatem 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie 
przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, j. angielski

PRZYRODNICZYM Z ELEMENTAMI KRYMINALISTYKI 
pod patronatem 
Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego
przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, j. angielski

HUMANISTYCZNO-PRAWNYM 
pod patronatem 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
przedmioty rozszerzone: język polski, historia,  j. angielski

WOJSKOWYM 
pod patronatem 
5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie 
i Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie
przedmioty rozszerzone: historia, geografia, j. angielski

TECHNIK INFORMATYK
przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski

TECHNIK HOTELARSTWA
przedmioty rozszerzone: geografia, j. angielski

TECHNIK BUDOWNICTWA
przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
przedmioty rozszerzone: chemia, j. angielski 

monter zabudowy i robót wykończeniowych 

monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie

w budownictwie

klasa patronacka POMOT/PROGRES

mechanik pojazdów samochodowych 

 – ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych
wielozawodowy 

wielozawodowy 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie
ul. Dworcowa 3, 74-500 Chojna
tel. 914142029, fax 914142029



Warunki rekrutacji 2019/2020 Warunki rekrutacji 2019/2020

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły: 
od 9 maja do 18 czerwca 2019 r.  do godz. 15.00 
w sekretariacie szkoły, przy ul. Dworcowej 3 w Chojnie.

Rekrutacja odbywa się na podstawie przeliczanych 
punktów z języka polskiego, matematyki i dwóch 
obowiązkowych przedmiotów świadectwa ukończenia 
gimnazjum/szkoły podstawowej, w zależności 
od wybranego kierunku/zawodu:
- politechniczny: język obcy, informatyka;
- przyrodniczy z elementami kryminalistyki: 
   biologia, geografia;
- humanistyczno-prawny: język obcy, historia;
- wojskowy: historia, geografia; 
- technik informatyk: język obcy, informatyka;
- technik budownictwa: język obcy, fizyka;
- technik hotelarstwa: język obcy, geografia;
- technik żywienia i usług gastronomicznych: 
   język obcy, chemia;
- mechanik pojazdów samochodowych: 
   język obcy, fizyka; 
- monter zabudowy i  robót wykończeniowych 
   w budownictwie: język obcy, geografia;
- klasa patronacka POMOT/PROGRES – ślusarz, mechanik 
   pojazdów samochodowych: język obcy, geografia;
- wielozawodowy: język obcy, geografia.

Kandydat do szkoły może otrzymać 
w postępowaniu rekrutacyjnym 200 punktów:
- 100 pkt za wyniki egzaminu 
   gimnazjalnego/ósmoklasisty,
- 100 pkt za stopnie uzyskane na świadectwie 
   ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej
   i szczególne osiągnięcia.

Zasada punktowania ocen:
- celujący – 18 pkt
- bardzo dobry – 17 pkt
- dobry – 14 pkt
- dostateczny – 8 pkt
- dopuszczający – 2 pkt 

Wymagane dokumenty: 
- świadectwo ukończenia 
  gimnazjum/szkoły podstawowej,
- zaświadczenie o wynikach egzaminu 
  gimnazjalnego/ósmoklasisty,
- trzy fotografie,
- zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) 
  zawierające orzeczenie  o braku przeciwwskazań 
  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 
  lub nauki w klasie o kierunku wojskowym. 

Termin dostarczenia dokumentów: 
od 21. do 25 czerwca  2019 r. do godz. 15.00. 

Termin dostarczenia oryginałów dokumentów 
potwierdzających wolę podjęcia nauki w szkole 
od 5. do 10 lipca 2019 r. do godz. 12.00.

Podstawą przyjęcia kandydata do klasy 
wielozawodowej jest zawarta z pracodawcą umowa 
o praktyczną naukę zawodu.

5 lipca 2019 r. o godz. 10.00 zostaną ogłoszone listy 
kandydatów zakwalifikowanych i niezkwalifikowanych 
do oddziałów klasy pierwszej.

12 lipca 2018 r. o godz. 11.00 zostaną ogłoszone 
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do ZSP 
w Chojnie.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz druk wniosku dostępne są na stronie: www.zsp1chojna.pl oraz w sekretariacie szkoły, przy ul. Dworcowej 3.

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

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2


	Strona 1
	Strona 2

