
kopię świadectwa ukończenia szkoły,
kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

ETAP II
OD 23 CZERWCA DO 10 LIPCA 2023
DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW DO SZKOŁY 
PIERWSZEGO WYBORU
Zaleca się dostarczyć poświadczoną przez dyrektora
szkoły:

Na tym etapie kandydat może również złożyć nowy wniosek
i dokonać zmiany szkół oraz kierunków kształcenia.

wniosek wydrukowany z systemu elektronicznej
rekrutacji,
inne dokumenty zgodnie z wytycznymi we wniosku.

ETAP I
OD 15 MAJA DO 19 CZERWCA 2023
SKŁADANIE WNIOSKÓW WRAZ Z DOKUMENTAMI 
Opisana biała sznurowana teczka (wzór na stronie
internetowej szkoły) zawierająca:

TECHNIKUM NR 5
TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE

im. gen. Władysława Sikorskiego
42-217 Częstochowa

ul. Jasnogórska 84/90

tel. 34 3243551, 34 3244727
e-mail: szkola@tzn.edu.pl

www.tzn.edu.pl

TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE
im. gen. Władysława Sikorskiego

REKRUTACJA 2023/2024ZAPRASZAMY NA KIERUNKI: 
REKRUTACJA ODBĘDZIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(https://www.slaskie.edu.com.pl)
 

DOKUMENTY DO SZKOŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ 
W TRZECH ETAPACH:

oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty,
oświadczenie potwierdzające wolę uczęszczania xxxx
do Technicznych Zakładów Naukowych,
3 zdjęcia legitymacyjne,
deklarację dotyczącą lekcji religii,
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie         
(szczegóły w regulaminie rekrutacji),
inne dokumenty niedostarczone wcześniej.

ETAP III 
OD 18 LIPCA DO 25 LIPCA 2023
POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE
Należy dostarczyć:

technik informatyk
technik programista
technik teleinformatyk 
technik elektronik
technik mechanik
technik mechanik lotniczy
technik budownictwa 
z elementami architektury 

18 LIPCA 2023 
OGŁOSZENIE LIST 

OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOŁY
 

15 MAJA - 20 LIPCA 2023 
WYDAWANIE SKIEROWAŃ NA BADANIA LEKARSKIE

 

26 LIPCA 2023 
OGŁOSZENIE LIST OSÓB 

PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY

https://static.tzn.edu.pl/uploaded/9f5d7c9.pdf


Uczniowie TZN
w ramach projektów unijnych

mogą uzyskiwać 
certyfikaty informatyczne 

CCNA, MTCNA, MOS i ECDL 
oraz językowe FCE.

 
Umożliwiamy wyjazdy 

na praktyki zagraniczne 
w ramach programu Erasmus+.

 
W szkole działa 

Lokalna Akademia Cisco,
Akademia Mikrotik, Program NAPT

oraz Centrum Egzaminacyjne
Pearson VUE, Certiport i ECDL.

technik elektronik 
technik informatyk 
technik programista
technik teleinformatyk

O przyjęciu do wybranego oddziału 
decyduje suma punktów rekrutacyjnych.

Planowany limit miejsc dla każdego kierunku 
określony jest w regulaminie rekrutacji.

TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE
im. gen. Władysława Sikorskiego

Pełny regulamin rekrutacji 
znajduje się na stronie 

www.tzn.edu.pl
w zakładce 

DLA KANDYDATA

18 pkt - celujący
17 pkt - bardzo dobry
14 pkt - dobry
8 pkt - dostateczny
2 pkt - dopuszczający

Zasady przeliczania ocen na punkty:

W ramach rekrutacji punktowane będą oceny 
z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów

wybranych w zależności od kierunku kształcenia:

język angielski lub niemiecki 
oraz fizyka lub chemia 

lub informatyka

język angielski lub niemiecki 
oraz fizyka

technik mechanik 
technik mechanik lotniczy 
technik budownictwa 
z elementami architektury 

REKRUTACJA 2023/2024

7 punktów - świadectwo ukończenia szkoły xxxxxxxxx
z wyróżnieniem,
max 18 punktów - za wpisane na świadectwie
ukończenia szkoły osiągnięcia w zawodach wiedzy,
sportowych, artystycznych i innych, 
3 punkty - za wpisane na świadectwie ukończenia
szkoły osiągnięcia w zakresie wolontariatu i innej
aktywności społecznej.

Punktacji podlegają ponadto: 

świadectwo - max 100 pkt
wyniki z egzaminu zewnętrznego - max 100 pkt

Kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów:

W przypadku osób zwolnionych z egzaminu zewnętrznego 
(na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy 
o systemie oświaty) punktowane będą oceny uzyskane 
na świadectwie ukończenia szkoły.


