
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie 
 

1. Terminy rekrutacji  

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin 

w postępowaniu 

uzupełniającym 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły Od 16 maja 2022 r. 

(poniedziałek) 

do 21 czerwca 2021 r. 

(wtorek) do godz. 15.00 

Od 25 lipca 2022 r. 

(poniedziałek) od 

godz. 12:00 do 1 

sierpnia 2022 r. 

(poniedziałek) do 

godz. 15:00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o 

ukończenie szkoły ponadpodstawowej i o  

zaświadczenie o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w 

tym zmiana szkół do których kandyduje.  

Od 24 czerwca 2022 r. 

(piątek) do 12 lipca 2022 

r. (wtorek) do godz. 15.00 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

Do 12 lipca 2022 r. 

(wtorek) 

1 sierpnia 2022 r. 

(poniedziałek) 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych 

do przyjęcia do szkoły oraz listy kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

19 lipca 2022 r. (wtorek) 

godz. 12:00 

9 sierpnia 2022 r. 

(wtorek) 

Wydanie dla kandydatów do szkoły branżowej 

i technikum skierowania na badania lekarskie. 

Od 16 maja 2022 r. 

(poniedziałek) do 20 lipca 

2022 r. (środa) 

Od 25 lipca 2022 r. 

(poniedziałek) do 9 

sierpnia 2021 r. 

(wtorek) 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

podjęcia nauki w ZSP w Łasinie w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia 

o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie 

zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o 

przyjęcie do szkoły, a w przypadku BS I st. I T 

także zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu oraz odpowiednio orzeczenia 

lekarskiego o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do kierowania pojazdami i 

orzeczenia psychologicznego o braku 

przeciwwskazań psychologicznych do 

kierowania pojazdami* 

Od 19 lipca 2022 r. 

(wtorek) do 22 lipca 2022 

r. (piątek) do godz. 15.00 

Od 9 sierpnia 2022 r. 

do 11 sierpnia 2022 r. 

do godz.15.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych do ZSP w Łasinie i kandydatów 

nieprzyjętych. 

25 lipca 2022 r. 

(poniedziałek) godz. 

14.00 

12 sierpnia 2022 r. 

(piątek) godz. 12:00 

* w przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic 

kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 25 lipca 2022 r. do godziny 15.00 albo do 19 

sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania 

terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Wtedy zaświadczenie lub 

orzeczenie składa się nie później niż do 23 września 2022 r. 
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2. Dokumenty wymagane przez szkołę:  

1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,  

2) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,  

3) dokumenty potwierdzające osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne i wolontariat,  

4) 3 zdjęcia, 

5) Kandydaci do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia i Technikum zobowiązani są złożyć 

zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań  zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki, wydane  zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich dla 

kandydatów do szkół. 

6) Kandydaci  do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia kształcącej w zawodzie 

sprzedawca i do klasy wielozawodowej zobowiązani są dostarczyć kopię umowy 

praktycznej nauki zawodu.   

7) Kandydaci  do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia kształcącej w zawodzie mechanik-

operator maszyn i pojazdów rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, kierowca-

mechanik oraz Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych zaświadczenie 

lekarza o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów. 

 


