
 

WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW I ICH RODZICÓW 

 

 

1. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, do budynku szkoły mogą wejść tylko 

osoby zdrowe. 

2. Do  budynku głównego przy ul. Kwiatkowskiego 17 należy wejść w maseczce 

ochronnej lub chuście, zakrywając nos i usta. 

3.  Po wejściu należy zdezynfekować dłonie i udać się bezpośrednio we wskazane 

miejsce – stosowne informacje zamieszczone będą na tablicy przy wejściu szkoły. 

4. Należy zaopatrzyć się w rękawiczki i własny długopis w razie potrzeby uzupełnienia 

wniosku.  

5. Po wypełnieniu formalności należy od razu skierować się do wyjścia. 

6. W sytuacji oczekiwania należy zachować dystans społeczny 1,5- 2 m. 

7. Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich podmiotów szkoły oraz petentów spoza 

niej należy przestrzegać terminów składania dokumentów. 

 

 

15 czerwca 2020 r.- 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 

 

 

Uwaga!  

Kandydaci, którzy Technikum Nr 1 wybiorą jako pierwszą szkołę, a kolejne wybory obejmują 

szkołę sportową lub klasy dwujęzyczne składają wnioski do 22 czerwca do godz. 15.00.  

(szczegółowe informacje w szkołach, które przeprowadzają testy sprawnościowe i testy 

predyspozycji językowych) 

 

1. Złożenie dokumentów osobiście - pokój 104 I piętro budynku głównego (obok 

sekretariatu) 

 

16 czerwca 2020 r. w godz. 12.00-16.00 

17 czerwca 2020 r. w godz. 12.00-15.00 



18 czerwca 2020 r. w godz. 12.00-15.00 

19 czerwca 2020 r. w godz. 12.00-15.00 

22 czerwca  2020 r. w godz.13.00-15.00 

24 czerwca 2020 r. w godz. 12.00-15.00 

25 czerwca 2020 r. w godz. 12.00-15.00 

26 czerwca 2020 r. w godz. 13.00-15.00 

29 czerwca 2020 r. – 10 lipca 2020 r.  w godz. 10.00-15.00 

2. Składanie dokumentów drogą elektroniczną 

Ze względu na sytuacje epidemiologiczną można przesłać wniosek z dokumentami w formie 

zeskanowego pliku w wersji PDF na adres rekrutacja@zst.tarnow.pl 

Uwaga! 

Oryginały wniosku i dokumentów należy dostarczyć w dniach  26 czerwca do 10 lipca  

z oryginałami lub kopiami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły: 

– po zalogowaniu na stronie https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/  i  wyborze szkół oraz 

kierunków należy wydrukować wniosek i złożyć na nim podpisy-  uczeń i jego rodzice. 

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku: 

• oświadczenia o wielodzietności rodziny 
(do pobrania na https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app//), 

• oświadczenie o  samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie 
(do pobrania na https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app//), 

• oświadczenie o  objęciu kandydata pieczą zastępczą, 

• w przypadku kandydatów z problemami zdrowotnymi – opinia w sprawie ograniczonych 

możliwości wyboru kierunków kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata, 

wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną 

poradnię specjalistyczną. 

• w przypadku niepełnosprawności kandydata, niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata 

lub niepełnosprawności obojga rodziców kandydata czy też niepełnosprawności rodzeństwa 

kandydata – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), 

• w przypadku kandydata z wadami słuchu, wzroku, narządu ruchu i innymi schorzeniami - 

orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni 

specjalistycznej. 
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Dokumenty, takie jak orzeczenia o niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód 

lub separację lub akt zgonu czy dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, są składane w 

oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z 

dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez szkołę 

pierwszego wyboru kandydata. 

 

 

26 czerwca 2020 r. – 10 lipca 2020r do godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej 

 

 

Kandydaci są zobowiązani dostarczyć potwierdzone kopie lub oryginały świadectw 

ukończenia szkoły oraz zaświadczenia uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów. 

 

 

31 lipca 2020 r. - 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana prze kandydata wniosku o przyjęcie , 

w tym zamiana szkół, do których kandyduje 

 

 

Kandydaci są zobowiązani dostarczyć potwierdzone kopie lub oryginały zaświadczenia  

o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 

Ewentualnie przy zmianie wyboru szkoły lub kierunku- wniosek z dokumentami 

 

 

12 sierpnia 2020 r. 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych 

 

 



Ze względu na bezpieczeństwo prosimy sprawdzać wyniki w systemie elektronicznym na 

stronie www.malopolska.edu.com.pl. 

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą również wywieszone w budynku 

szkoły. 

 

13 sierpnia 2020 r. – 18 sierpnia 2020r. do godz. 15.00 

 

Potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia do szkoły,  

do które uczeń został zakwalifikowany 

 

W celu potwierdzenia przez rodziców woli przyjęcia do szkoły, do której kandydat został 

zakwalifikowany 

należy złożyć: 

1) oryginał świadectwa ukończenia szkoły, 

2)  oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

3) zaświadczenia lekarskie od lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu*  

(skierowanie wydawane przez ZST w dniach 15.06.2020r - 14.07.2020 r.- przy 

składaniu wniosku lub oryginałów dokumentów w godzinach dyżurów) 

4)  oryginał zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów 

(o ile nie złożono ich wcześniej)’ 

5) 3 fotografie (format legitymacyjny; podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie), 

6)  karta informacyjna (wydana przez ZST przy składaniu wniosku), 

7) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych ( wydana przez ZST przy składaniu 

wniosku) 

 

19 sierpnia 2020 r.  do godz.14.00 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych 

 

 

Ze względu na bezpieczeństwo prosimy sprawdzać wyniki w systemie elektronicznym na 

stronie www.malopolska.edu.com.pl. 

http://www.malopolska.edu.com.pl/
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Listy osób przyjętych i nieprzyjętych będą również wywieszone w budynku szkoły. 

*W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat 

pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę 

niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. 

 Zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020. 

 


