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KTÓRE MUSISZ PODJĄĆ JEŚLI ZOSTAŁEŚ ZAKWALIFIKOWANY

 
 
 

30 czerwca 2017 r.  o godz.12.00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez Komisję 
Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów 
 

Jeśli znalazłeś się na liście, zostałeś zakwalifikowany i chcesz uczęszczać do naszej Szkoły 

podejmij następujące kroki:  

1. Odbierz z sekretariatu uczniowskiego 

medycyny pracy i wykonaj badan

2. Odbierz z sekretariatu hasło do zakładki 

3. Przygotuj oryginał świadectwa

4. Przygotuj oryginał zaświadczenia

zostały wcześniej złożone.

5. Po wykonanych badaniach przygotuj 

zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu.

6. Teraz użyj hasła do zakładki 

7. Wygeneruj deklaracje woli

akceptację Regulaminu Klas Mundurowych

podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego. 

8. Wygeneruj kartę ucznia

rodzica/opiekuna prawnego. 

9. Wygeneruj kartę rodzica/opiekuna prawnego

jest podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego. 

10. Jeśli jesteś zainteresowany zamieszkaniem w Internacie wydrukuj i wypełnij 
Znajdziesz je w zakładce 

11. Teraz zbierz wspominane dokumenty i dostarcz je do Szkoły do 

godz. 15.00. Nie wkładaj ich do koszulek.

12. Jeśli nie posiadasz drukarki możesz wygenerować i wydrukować dokumenty z pkt. 

7,8,9,10 na miejscu, jednak musi

ponieważ wymagany jest jego podpis.

13. Uwaga!!! Nieprzekazanie przez ucznia oryginału świadectwa do szkoły oraz brak 

informacji z innych szkół o jego deklaracji woli w terminie określonym niniejszym 

postanowieniem jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy przyjętych. 

14. W dniu dostarczenia dokumentów do Szkoły 

firmowej i 2 szt koszulek na wf podając rozmiar i wpłacając 150zł. Chłopcom 

zalecamy zakup bluzy większej.

15. Dodatkowych informacji 

DROGI KANDYDACIE! OTO DALSZE KROKI,
KTÓRE MUSISZ PODJĄĆ JEŚLI ZOSTAŁEŚ ZAKWALIFIKOWANY

30 czerwca 2017 r.  o godz.12.00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez Komisję 
Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.

Jeśli znalazłeś się na liście, zostałeś zakwalifikowany i chcesz uczęszczać do naszej Szkoły 

Odbierz z sekretariatu uczniowskiego skierowanie na badania lekarskie do lekarza 

i wykonaj badania. 

Odbierz z sekretariatu hasło do zakładki Kandydat na www.tk.krakow.pl

oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum. 

oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie 

zostały wcześniej złożone. 

Po wykonanych badaniach przygotuj oryginał zaświadczenia lekarskiego

zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu. 

Teraz użyj hasła do zakładki Kandydat i wykonaj pkt. 7 , 8 i 9. 

deklaracje woli dotyczące uczęszczania na religię, etykę i wdż

akceptację Regulaminu Klas Mundurowych. Wydrukuj i upewnij się, że dokument jest 

podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego.  

kartę ucznia, wydrukuj i upewnij się, że dokument jest podpisany prz

rodzica/opiekuna prawnego.  

kartę rodzica/opiekuna prawnego, wydrukuj i upewnij się, że dokument 

jest podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego.  

Jeśli jesteś zainteresowany zamieszkaniem w Internacie wydrukuj i wypełnij 
w zakładce Internat. 

zbierz wspominane dokumenty i dostarcz je do Szkoły do 5 lipca 2017 roku do 

Nie wkładaj ich do koszulek. 

Jeśli nie posiadasz drukarki możesz wygenerować i wydrukować dokumenty z pkt. 

7,8,9,10 na miejscu, jednak musisz przyjść z rodzicem/opiekunem prawnym, 

ponieważ wymagany jest jego podpis. 

Uwaga!!! Nieprzekazanie przez ucznia oryginału świadectwa do szkoły oraz brak 

informacji z innych szkół o jego deklaracji woli w terminie określonym niniejszym 

jednoznaczne ze skreśleniem go z listy przyjętych. 

W dniu dostarczenia dokumentów do Szkoły możesz zadeklarować

firmowej i 2 szt koszulek na wf podając rozmiar i wpłacając 150zł. Chłopcom 

zalecamy zakup bluzy większej. 

Dodatkowych informacji udzieli Ci Komisja Rekrutacyjna. 

Witamy w Szkole!!! 

OTO DALSZE KROKI, 
KTÓRE MUSISZ PODJĄĆ JEŚLI ZOSTAŁEŚ ZAKWALIFIKOWANY 

30 czerwca 2017 r.  o godz.12.00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez Komisję 
niezakwalifikowanych. 

Jeśli znalazłeś się na liście, zostałeś zakwalifikowany i chcesz uczęszczać do naszej Szkoły 

lekarskie do lekarza 

na www.tk.krakow.pl 

o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie 

oryginał zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

, etykę i wdż oraz 

. Wydrukuj i upewnij się, że dokument jest 

, wydrukuj i upewnij się, że dokument jest podpisany przez 

, wydrukuj i upewnij się, że dokument 

Jeśli jesteś zainteresowany zamieszkaniem w Internacie wydrukuj i wypełnij podanie. 

5 lipca 2017 roku do 

Jeśli nie posiadasz drukarki możesz wygenerować i wydrukować dokumenty z pkt. 

sz przyjść z rodzicem/opiekunem prawnym, 

Uwaga!!! Nieprzekazanie przez ucznia oryginału świadectwa do szkoły oraz brak 

informacji z innych szkół o jego deklaracji woli w terminie określonym niniejszym 

jednoznaczne ze skreśleniem go z listy przyjętych.  

możesz zadeklarować zakup bluzy 

firmowej i 2 szt koszulek na wf podając rozmiar i wpłacając 150zł. Chłopcom 


