
Załącznik nr 2 do Wewnątrzszkolnych zasad przyjmowania kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022 

 

 

Terminy przyjęć do Technikum i Branżowej szkoły I stopnia 

w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży  

w roku szkolnym 2021/2022* 
 

*    Do branżowej szkoły I stopnia przyjmowani są uczniowie bez względu na ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji. 

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest umowa o praktyczną naukę zawodu u pracodawcy lub w CKZ w Chodzieży.         

 

termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym  

 

do godziny czynności 

 

termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym uzupełniającym 

 

 
od 17 maja   do 21 czerwca  

 

do 1500 kandydat składa dokumenty do szkoły 

 

 

od 3  sierpnia do 5  sierpnia  

 

od 25 czerwca  do 14 lipca do 1500 

kandydat dostarcza świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach 

egzaminu ośmioklasisty lub oryginały obu 

dokumentów 

 

 

 

nie dotyczy 

22 lipca  

 
 10 00 

szkoła ogłasza listę kandydatów 

zakwalifikowanych i listę kandydatów 

niezakwalifikowanych do szkoły, 

 

 

 16 sierpnia  

 

od 17 maja do 26 lipca  

 
- 

szkoła wydaje skierowania na badania lekarskie 

i psychologiczne /z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów/ kandydatowi z listy 

kandydatów zakwalifikowanych (kandydat 

złożył oświadczenie o wyborze szkoły) 

 

od 3 sierpnia do 13 sierpnia  

 



 

 

        

         Wykaz olimpiad zawiera strona www.men.gov.pl 

Wykaz konkursów zawiera strona www.ko.poznan.pl 

od 23 lipca do 30 lipca 1500 

kandydat składa oświadczenie woli podjęcia 

nauki w danej szkole poprzez dostarczenie 

oryginałów świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej  i oryginału zaświadczenia o 

wynikach egzaminu ośmioklasisty oraz 

zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu - w przypadku 

kształcenia zawodowego 

 

 

 

 

od 17 sierpnia do 20 sierpnia 

 2 sierpnia  14 00 
podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 

 

 

 23 sierpnia  

 

 

 

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

sporządzenie przez komisję rekrutacyjną 

uzasadnienia odmowy przyjęcia  

do 5 dni od dnia wystąpienia o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły 
dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od  

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

do 7 dni od dnia złożenia odwołania do 

dyrektora szkoły 

http://www.men.gov.pl/
http://www.ko.poznan.pl/

