
INFORMACJE DLA 
KANDYDATÓW

DO ZESPOŁU SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH
IM. STANISŁAWA STASZICA

W WIERUSZOWIE

W ROKU SZKOLNYM 
2021/2022



LOGOWANIE DLA
KANDYDATÓW:

HTTPS://LODZKIE.EDU.COM.PL

https://lodzkie.edu.com.pl/


NOWE TERMINY
POSTĘPOWANIA

REKRUTACYJNEGO
NA ROK SZKOLNY

2021/2022



Logowanie i złożenie wniosku
o przyjęcie do szkoły
(w formie elektronicznej)

od 17 maja do 31 maja
do godz. 15:00 na stronie:
https://lodzkie.edu.com.pl

Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły:

od 17 maja do 21 czerwca
do godz. 15:00.

https://lodzkie.edu.com.pl/


◦ Od dnia 25 czerwca do 14 lipca
do godziny 15:00 kandydaci dostarczają
do szkoły pierwszego wyboru kopię
świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej oraz kopię zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

◦ UWAGA! W OKRESIE CZASOWEGO 
OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA 
JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY, 
W TYM WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI, 
MOŻNA SKŁADAĆ ELEKTRONICZNIE.



◦ Wstępne listy

przyjętych do techni

ków

i szkół branżowych

I stopnia zostaną
wywieszone

w dniu 22 lipca 2021 

roku.

◦ Ostateczne

listy przyjętych

zostaną
wywieszone

w dniu 2 sierpnia

2021 roku

do godz. 14:00.



W dniach od 23 lipca do 30 lipca
do godziny 15:00
należy dostarczyć do szkoły:

– oryginał świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej,

– oryginał wyników egzaminu
ósmoklasisty

– wypełnioną ankietę kandydata do ZSP,

– 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie),

– kartę zdrowia,

– kserokopię odpisu skróconego aktu
urodzenia,

– kandydaci do klas pierwszych szkół
branżowych dostarczają:

- zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną
naukę zawodu.



◦ Kandydaci do klas 

pierwszych szkół 

branżowych 

przed złożeniem 

świadectwa 

ukończenia szkoły 

zobowiązani 

są wykonać 

jego kserokopię

(kserokopia będzie 

potrzebna przy 

podpisaniu umowy 

o praktyczną naukę 

zawodu).



Planowane obowiązkowe bezpłatne 
badania lekarskie odbędą się 
w naszej szkole w dniach:

– dla kandydatów do Branżowej 
Szkoły I Stopnia 
– 12 lipca od godz.8.oo

– dla kandydatów Technikum 
– 13 lipca od godz. 8.00

– dla kandydatów do Technikum 
Informatycznego i Logistycznego –
14 lipca od godz. 8.oo

Na badanie lekarskie kandydaci 
ze stwierdzoną wadą wzroku 
proszeni są o zabranie ze sobą 
badań okulistycznych.



Do pobrania:

Ankieta kandydata do klasy pierwszej 
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
w Wieruszowie (pdf)

Zaświadczenie związane z odbywaniem 
praktycznej nauki zawodu (pdf)
dostępne na stronie szkoły w zakładce: 
rekrutacja

Uwaga:

Do otwarcia dokumentu w forma-
cie pdf może być wymagane zainstalowa-
nie w systemie operacyjnym darmowej
przeglądarki Adobe Reader, Sumatra 
PDF lub Foxit Reader.

http://www.zsp.wieruszow.pl/wp-content/uploads/2014/09/ankieta-zsp.pdf
http://www.zsp.wieruszow.pl/wp-content/uploads/2014/09/zaswiadczenie-praktyka.pdf
http://www.zsp.wieruszow.pl/wp-content/uploads/2014/09/zaswiadczenie-praktyka.pdf
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html
http://blog.kowalczyk.info/software/sumatrapdf/download-free-pdf-viewer.html
http://www.foxitsoftware.com/downloads/index.php


KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

technik budownictwa http://zsp.wieruszow.pl/rekrutacja/technik-budownictwa/

technik ekonomista http://zsp.wieruszow.pl/rekrutacja/technik-ekonomista/#

technik handlowiec http://zsp.wieruszow.pl/rekrutacja/technik-handlowiec/

technik hotelarstwa http://zsp.wieruszow.pl/rekrutacja/technik-hotelarstwa/

technik informatyk http://zsp.wieruszow.pl/rekrutacja/technik-informatyk/

technik logistyk http://zsp.wieruszow.pl/rekrutacja/technik-logistyk/

technik mechatronik http://zsp.wieruszow.pl/rekrutacja/technik-mechatronik/

Szkoła Branżowa I stopnia http://zsp.wieruszow.pl/rekrutacja/szkola-branzowa-i-stopnia/

Szkoła Branżowa II stopnia http://zsp.wieruszow.pl/rekrutacja/szkola-branzowa-ii-stopnia/

Opiekun medyczny http://zsp.wieruszow.pl/rekrutacja/opiekun-medyczny/

http://www.zsp.wieruszow.pl/rekrutacja/technik-budownictwa/
http://zsp.wieruszow.pl/rekrutacja/technik-budownictwa/
http://www.zsp.wieruszow.pl/rekrutacja/technik-ekonomista/
http://zsp.wieruszow.pl/rekrutacja/technik-ekonomista/
http://www.zsp.wieruszow.pl/rekrutacja/technik-handlowiec/
http://zsp.wieruszow.pl/rekrutacja/technik-handlowiec/
http://www.zsp.wieruszow.pl/rekrutacja/technik-hotelarstwa/
http://zsp.wieruszow.pl/rekrutacja/technik-hotelarstwa/
http://www.zsp.wieruszow.pl/rekrutacja/technik-informatyk/
http://zsp.wieruszow.pl/rekrutacja/technik-informatyk/
http://www.zsp.wieruszow.pl/rekrutacja/technik-logistyk/
http://zsp.wieruszow.pl/rekrutacja/technik-logistyk/
http://www.zsp.wieruszow.pl/rekrutacja/technik-mechatronik/
http://zsp.wieruszow.pl/rekrutacja/technik-mechatronik/
http://zsp.wieruszow.pl/rekrutacja/szkola-branzowa-i-stopnia/
http://zsp.wieruszow.pl/rekrutacja/szkola-branzowa-i-stopnia/
http://zsp.wieruszow.pl/rekrutacja/szkola-branzowa-ii-stopnia/
http://zsp.wieruszow.pl/rekrutacja/szkola-branzowa-ii-stopnia/
http://zsp.wieruszow.pl/rekrutacja/opiekun-medyczny/
http://zsp.wieruszow.pl/rekrutacja/opiekun-medyczny/


◦ ZAPRASZAMYNA

WWW.ZSP.WIERUSZOW.PL

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ZSP.WIERUSZOW/

TELEFONDOSZKOŁY: 62 78 41 321

http://www.zsp.wieruszow.pl
https://www.facebook.com/zsp.wieruszow/


WSZĘDZIE 
DOBRZE, 

W "STASZICU" 
NAJLEPIEJ :)



Uczniom wstępującym po raz pierwszy w progi naszej szkoły, zadajemy pytanie:

„Czy posiadasz opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej?”.

Dobrze jest, jeżeli taki dokument otrzymujemy, ponieważ jest on dla nas wskazówką jak pracować z uczniem,

jak dostosowywać formy, metody pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Przeczytaj:

Słów kilka o opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – w 

naszej szkole | ZSP Wieruszów (wieruszow.pl)

Opinia i orzeczenie są ważnymi dokumentami w procesie dydaktycznym i wychowawczym

– nie trzymaj ich w szufladzie.

http://zsp.wieruszow.pl/slow-kilka-o-opiniach-i-orzeczeniach-poradni-psychologiczno-pedagogicznej-w-naszej-szkole/


Prezentacja:

Danuta Urbaś
pedagog szkolny


