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Załącznik do Regulaminu rekrutacji do klas pierwszych Technikum TEB Edukacja na rok szkolny 2021/22 

 
Harmonogram rekrutacji oraz wykaz dokumentów  
wymaganych przy przyjęciu do klasy pierwszej -  

na rok szkolny 2021/22 
w Technikum TEB Edukacja 

 

do 21 czerwca 2021 r. 
 

Kandydat składa następujące dokumenty: 
1. Podanie o przyjęcie do szkoły  

/na druku szkoły/ można złożyć osobiście lub w 
formie elektronicznej na adres mailowy: 
olsztyn@teb.pl 

od 25 czerwca 
do 14 lipca 2021 r. 

Kandydat potwierdza zapis do szkoły poprzez 
złożenie następujących dokumentów: 

1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej; 

2. Oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu 
ósmoklasisty; 

3. Oryginał podania o przyjęcie do szkoły /jeśli na 
wcześniejszym etapie postępowania rekrutacyjnego 
było składane tylko w formie elektronicznej/; 

4. 2 fotografie w formacie legitymacyjnym; 
5. Orzeczenie lub opinię właściwej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej /w przypadku 
posiadania/. 
 

22 lipca 2021 r.   
godz. 12:00 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych przez 
szkołę publikacja także na stronie internetowej: 
www.technikum.pl/olsztyn 
 

Od 22 lipca 2021 r. 
do 26 lipca 2021 r. 

Wydawanie kandydatom z listy kandydatów 
zakwalifikowanych przez szkołę, skierowań na badania  
do lekarza Medycyny Pracy w zakresie uzyskania 
zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu /szkoła wskaże dla 
których zawodów zaświadczenie jest wymagane/  
 

do 31 lipca 2021 r. Dostarczenie zaświadczeń od lekarza Medycyny Pracy  
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu (jeśli w danym zawodzie jest 
wymagane) oraz dostarczenie orzeczenia lekarskiego  
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdami (jeśli w danym zawodzie jest wymagane)* 
 

2 sierpnia 2021 r. 
godz. 12:00 

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły, publikacja także na 
stronie internetowej www.technikum.pl/olsztyn 
 

do 31 sierpnia 2021 r. Rekrutacja uzupełniająca – w przypadku wolnych miejsc 
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* W przypadku braku możliwości przedłożenia wymaganego zaświadczenia lub orzeczenia lekarskiego w zakładanym 
terminie, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni, zobowiązani są do poinformowania o tym dyrektora szkoły (w formie 
papierowej lub elektronicznej), wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie 
składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.  
 
 


