
 

Przejdź przez 6 etapów rekrutacji,  

aby dostać się do naszej szkoły bez żadnych komplikacji       
 

 

Etap 1: 15 maja - 19 czerwca 

Wniosek i dokumenty 

• Jeżeli składasz wniosek elektronicznie, to sprawdzaj na swoim koncie komunikaty ze szkoły.  

Jeżeli wniosek został zaakceptowany, to etap 1 jest już za Tobą. 

Wydrukuj wniosek i nie zapomnij o teczce do której skompletujesz dokumenty na dalszych 

etapach rekrutacji. 

• Jeżeli składasz dokumenty w formie papierowej, to pamiętaj o teczce. 

Dokumenty przyjmuje sekretariat p.49 w godzinach 9.00 - 15.00 :  

Wejdź do budynku szkoły głównym wejściem.  

 

Etap 2:  23 czerwca - 10 lipca 

Dostarczenie wyników w postaci świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty 

23 czerwca 11.00-14.00 

Do TZN dostarczasz 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  

(kopię lub oryginał). 

 

Jeśli wniosek został złożony tylko elektronicznie, 

to pamiętaj o białej sznurowanej teczce. 

 

Wzory dokumentów znajdziesz tutaj: 

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

26 czerwca 10.00-14.00 

27 czerwca 10.00-14.00 

28 czerwca 10.00-14.00 

29 czerwca 10.00-14.00 

30 czerwca 10.00-14.00 

3  lipca 
Dzisiaj na swoim koncie 

możesz sprawdzić  

wyniki egzaminu 

10.00-14.00 

4 lipca 10.00-14.00 

5 lipca 10.00-14.00 

6 lipca 
Otrzymujesz wyniki  

egzaminu ósmoklasisty 

9.00-15.00 
 

Do TZN  dostarczasz 

zaświadczenie o wynikach egzaminu 

(kopię lub oryginał)  

oraz 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

 (kopię lub oryginał) 

jeżeli nie zostało dostarczone wcześniej. 

 

 

7 lipca 9.00-15.00 

10 lipca 
Ostateczny termin 

dostarczenia dokumentów 

9.00-15.00 

 

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


 

Etap 3:  18 lipca  

Wyniki zakwalifikowania kandydata do szkoły 

18 lipca 09.00 

 

Sprawdź na swoim koncie  

status zakwalifikowania do TZN.  

 

Pamiętaj również o terminowym  

dostarczeniu do szkoły oryginałów:  

świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu. 

 

 

Etap 4:  18 lipca - 25 lipca  

Potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginałów: świadectwa 

i zaświadczenia o wynikach egzaminu  

18 lipca 9.00-14.00 Kandydat, który został zakwalifikowany do TZN 

dostarcza do nas: 

 

 oryginał świadectwa ukończenia ósmej klasy 

 oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty 

 3 zdjęcia legitymacyjne 

 oświadczenie woli (załącznik nr 2) 

 deklaracja dot. lekcji religii (załącznik nr 7) 

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia  praktycznej nauki zawodu  

 Wzory wszystkich dokumentów znajdziesz tutaj: 

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

19 lipca 9.00-14.00 

20 lipca 9.00-14.00 

21 lipca 9.00-14.00 

24 lipca 9.00-14.00 

25 lipca 
Ostateczny termin  

dostarczenia oryginałów 

dokumentów 
9.00-15.00 

 

Etap 5:  26 lipca 

Publikacja list osób przyjętych 

26 lipca 12.00 Sprawdź na swoim koncie status przyjęcia do TZN 

 

Etap 6:   

Ciesz się wakacjami     

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

