
Rekrutacja 

do Technikum nr 1 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 1  

w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi 

na rok szkolny 2022/2023 

 

Harmonogram 

16 maja - 21 czerwca 2022 r. – składanie podań do szkoły (podanie można pobrać ze strony 

internetowej szkoły) 

24 czerwca - 12 lipca 2022 r. – uzupełnienie podania o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej (oryginał lub kopia) oraz  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

(oryginał lub kopia) 

19 lipiec 2022 r. – publikacja (w holu szkoły) listy kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych  

25 lipiec 2022 r. – publikacja (w holu szkoły) ostatecznej listy uczniów przyjętych  

i nieprzyjętych  

 

Dodatkowe informacje – ważne od 16 maja 2022 r. 

Jeśli jesteś zainteresowany nauką w naszej szkole wypełniasz formularz podania (na 

komputerze – dokument zapisany jest w formacie WORD lub, po wydrukowaniu, ręcznie),  

a następnie wybierasz jedną z możliwości złożenia podania: 

• za pomocą poczty e-mail (podanie oraz zgody na przetwarzanie danych – jako 

załącznik do e-maila – przesyłasz na adres poczta@zslit-tuchola.pl ); 

• podanie oraz zgody na przetwarzanie danych przesyłasz tradycyjnie pocztą na adres: 

ZSLiT w Tucholi, ul. Świecka 89a, 89-500 Tuchola; 

• podanie oraz zgody na przetwarzanie danych w kopercie wrzucasz do skrzynki na 

listy umieszczonej przy drzwiach wejściowych do ZSLiT w Tucholi; 

• podanie oraz zgody na przetwarzanie danych dostarczasz bezpośrednio do 

sekretariatu spraw uczniowskich. 

 

mailto:poczta@zslit-tuchola.pl


W sprawie podań do Internatu proszę dzwonić pod numer  

52 33 433 63. Formularz podania do internatu dostępny jest na stronie szkoły  

www.zslit-tuchola.pl w zakładce Internat. 

 

 Rozpoczęcie nauki w ZSLiT w Tucholi może nastąpić wraz ze złożeniem kompletu 

wymaganych dokumentów, na które składają się: 

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

- zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 

- zgoda na przetwarzanie danych szczególnych 

- dwie fotografie (podpisane), 

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie, 

- oświadczenie woli Rodzica. 

Powyższe dokumenty możesz dostarczyć w terminie do 12 lipca 2022 r. 

Ponadto możesz złożyć wszelkie posiadane dyplomy i zaświadczenia dotyczące 

osiągnięć edukacyjnych oraz opinie i orzeczenia wydane przez poradnię psychologiczno-

pedagogiczną. 

 

 

                                                                 Dyrektor ZSLiT w Tucholi                                                                                                                             

 

 

http://www.zslit-tuchola.pl/

