
Harmonogram składania wniosków wraz ze 

świadectwem ukończenia szkoły podstawowej i 

wynikami egzaminu ósmoklasisty 

 

Prosimy o dostosowanie się do poniższego harmonogramu w celu uniknięcia kolejek 

do punktu rekrutacyjnego ze względów na obostrzenia związane z przepisami COVID-

19 (odległość 1,5m, dezynfekcja rąk, ilość osób zgodna z przepisami). Skróci to czas 

oczekiwania na przyjęcie dokumentów. 

25.06.2021 
11.00 – 13.00  Technikum – technik informatyk, technik programista, technik 

mechatronik 
13.00 – 15.00 Szkoła branżowa – wielozawodowa, elektryk, kucharz 

28.06.2021 
9.00 – 11.30 Szkoła branżowa – kierowca mechanik, mechanik pojazdów 

samochodowych, ślusarz,  
11.30 – 14.00 Technikum – technik elektryk, technik budownictwa, technik 

geodeta 

29.06.2021 
9.00 – 11.30 Technikum – technik hotelarstwa, technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

11.30 – 14.00 Szkoła branżowa – monter zabudowy i robót wykończeniowych 

30.06.2021 
9.00 – 10.00 Szkoła branżowa – wielozawodowa, elektryk, kucharz, ślusarz 

10.00 – 11.00 Szkoła branżowa – kierowca mechanik, mechanik pojazdów 
samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych 

11.00 – 12.00 Technikum – technik informatyk, technik programista, technik 
mechatronik 

12.00 – 13.00 Technikum – technik elektryk, technik budownictwa, technik 
geodeta 

13.00 – 14.00 Technikum – technik hotelarstwa, technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

 

Od 01.07.2020 – 14.07.2020 od 9.00 – 14.00 dla kandydatów, którzy nie 

mogli zgłosić się w powyższych terminach. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Badania lekarskie 
 

12.07.2021 
8.00 – 10.00 Szkoła branżowa – wielozawodowa, elektryk 
10.00 – 11.00 Szkoła branżowa – kierowca mechanik, mechanik pojazdów 

samochodowych, 
11.00 – 12.00 Technikum – technik informatyk, technik programista 

12.00 – 13.00 Technikum – technik elektryk 

13.00 – 14.00 Technikum – technik hotelarstwa 

13.07.2021 
8.00 – 10.00 Technikum – technik mechatronik 
10.00 – 11.00 Technikum – technik budownictwa, technik geodeta 

11.00 – 12.00 Technikum – technik żywienia i usług gastronomicznych 
12.00 – 13.00 Szkoła branżowa – kucharz, ślusarz 

13.00 – 14.00 Szkoła branżowa – monter zabudowy i robót wykończeniowych 
  

Na badania lekarskie należy przyjść z rodzicem lub opiekunem prawnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Harmonogram składania potwierdzenia woli poprzez 

złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej i wyników egzaminu ósmoklasisty o ile 

nie zostały złożone wcześniej 
 

23.07.2021 
11.00 – 13.00  Technikum – technik informatyk, technik programista, technik 

mechatronik 

13.00 – 15.00 Szkoła branżowa – wielozawodowa, elektryk, kucharz 

26.07.2021 
9.00 – 11.30 Szkoła branżowa – kierowca mechanik, mechanik pojazdów 

samochodowych, ślusarz,  

11.30 – 14.00 Technikum – technik elektryk, technik budownictwa, technik 
geodeta 

28.07.2020 
9.00 – 11.30 Technikum – technik hotelarstwa, technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

11.30 – 14.00 Szkoła branżowa – monter zabudowy i robót wykończeniowych 

29.07.2020 
9.00 – 10.00 Szkoła branżowa – wielozawodowa, elektryk, kucharz, ślusarz 
10.00 – 11.00 Szkoła branżowa – kierowca mechanik, mechanik pojazdów 

samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych 
11.00 – 12.00 Technikum – technik informatyk, technik programista, technik 

mechatronik 
12.00 – 13.00 Technikum – technik elektryk, technik budownictwa, technik 

geodeta 
13.00 – 14.00 Technikum – technik hotelarstwa, technik żywienia i usług 

gastronomicznych 
 

30.07.2021r. od 9.00 – 14.00 dla kandydatów, którzy nie mogli zgłosić się w 

powyższych terminach. 

 

 


