
 

Informacja/ściąga dla kandydata  do TZN Terminy rekrutacji  2021/2022 

 

Etap 1  do 21 czerwca 

złożenie wniosku – już za Tobą☺ 

Etap 2  25 czerwca – 14 lipca 

Dostarczenie wyników w postaci świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty 

 

25 czerwca 10.00-15.00 

Do TZN dostarczasz  

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

kopię lub oryginał  

 

jeśli złożyłeś wniosek tylko elektronicznie pamiętaj o 

białej sznurowanej teczce  

 

wzory 

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

 

28 czerwca 9.00-14.00 

29 czerwca 9.00-14.00 

30 czerwca 9.00-14.00 

1 lipca 9.00-14.00 

2  lipca 

Dzisiaj na swoim koncie możesz 

sprawdzić wyniki egzaminu  

9.00-14.00 

5 lipca 9.00-14.00 

6 lipca 9.00-14.00 

7 lipca 9.00-14.00 

8 lipca 9.00-14.00 

9 lipca 

Otrzymujesz wyniki 

 egzaminu ósmoklasisty 

9.00-15.00 

Do TZN  dostarczasz  

• zaświadczenie o wynikach egzaminu kopię lub 

oryginał 

 

Jeśli nie dostarczyłeś jeszcze  świadectwa to dostarczasz 

także 

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

kopię lub oryginał  

 

jeśli złożyłeś wniosek tylko elektronicznie pamiętaj o 

białej sznurowanej teczce 

wzory 

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

12 lipca 9.00-15.00 

13 lipca 10.00-17.00 

14 lipca 

Ostateczny termin  

dostarczenia dokumentów 

9.00-15.00 

 

 

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


 

 

Etap 3  22 lipca  wyniki / zakwalifikowanie do szkoły 

Pamiętaj, aby dostarczyć do szkoły oryginały świadectwa i egzaminu 

 

22 lipca 

 
 

Sprawdź na swoim koncie,  

czy zostałeś zakwalifikowany do TZN 

 

Etap 4  23 lipca – 30 lipca  

potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły 

czyli dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu  

 

23 lipca 9.00-14.00 Jeśli  zostałeś zakwalifikowany do TZN dostarczasz do 

nas  

• oryginał świadectwa ukończenia ósmej klasy 

• oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty 

• oświadczenie woli załącznik nr2 

• zaświadczenie lekarskie braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia  praktycznej nauki 

zawodu (w przypadku jego braku wypełniony 

załącznik nr6) 

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

• 3 zdjęcia legitymacyjne 

26 lipca 9.00-14.00 

27 lipca 9.00-14.00 

28 lipca 9.00-14.00 

29 lipca 9.00-14.00 

30 lipca 

Ostateczny termin  

dostarczenia oryginałów dokumentów 

 

9.00-15.00 

 

Etap 5  2 sierpnia publikacja list przyjętych 

2 sierpnia 12.00 Sprawdź na swoim koncie, jesteś przyjęty do TZN 

 

Etap 6  Ciesz się wakacjami ☺ 

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

