
 

Terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych: 

Rodzaj czynności Termin  
 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz                         
z dokumentami *) 

od 15 czerwca 2020 r. 
do 10 lipca  2020 r. 

do godz. 15.00 

Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej od 26 czerwca 2020 r. 
do 10 lipca  2020 r. 

do godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej                                   
o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty 

od 31 lipca 2020 r. 
do 4 sierpnia 2020 r. 

do godz. 15.00 

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych 

12 sierpnia  2020 r.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały 
one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej 

od 13 sierpnia                             
do 18 sierpnia 2020 r.                              

do godz. 15.00 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 

19 sierpnia 2020 r.                         
do godz. 14.00 

 

Dokumenty – Technikum 

 oryginał świadectwa ukończenia szkoły 

 oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu  

 dwie fotografie  

 kserokopia aktu urodzenia 

 karta zdrowia ucznia 

 w przypadku kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością - kserokopię orzeczenia  

 w przypadku kandydatów z dysfunkcjami (dysgrafia, dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia) - 
opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

 
Dokumenty – Branżowa Szkoła I Stopnia 

 oryginał świadectwa ukończenia szkoły 

 oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu  

 dwie fotografie  

 kserokopia aktu urodzenia 

 karta zdrowia ucznia 

 w przypadku kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością - kserokopię orzeczenia  

 w przypadku kandydatów z dysfunkcjami (dysgrafia, dysleksja, dysortografia, dyskalkulia)                     
- opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

 zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie na badania wydaje pracodawca) 

 umowa o praktyczną naukę zawodu lub deklarację przyjęcia ucznia  na praktyczną naukę 
zawodu (deklaracja obowiązuje tylko na czas rekrutacji) 

 

Zespół Szkół Technicznych w Człuchowie, tel. 59 83 43 491, www.zstczluchow.pl   

http://www.zstczluchow.pl/

