Tuchola, dnia 30.04.2020 r.

Drodzy Uczniowie!

Niebawem przystąpicie do egzaminu ósmoklasisty i staniecie się absolwentami szkoły
podstawowej. Przed Wami zatem niezwykle trudna decyzja – wybór szkoły ponadpodstawowej.
Wybór ten przyjdzie Wam podejmować w specyficznej rzeczywistości, w której oprócz naturalnych
rozterek związanych z określeniem przyszłej drogi życia szkolnego, musicie zmagać się z sytuacją
zagrożenia epidemiologicznego oraz związanymi z nią trudami nauczania na odległość.
Mając powyższe na uwadze Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej
w Tucholi przygotował materiały informacyjne, które prezentują ofertę edukacyjną szkoły. Ponadto
chcielibyśmy przekazać kilka praktycznych wskazówek związanych z naborem do ZSLiT w Tucholi.
MATERIAŁY INFORMACYJNE O KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W ZSLIT W TUCHOLI
Folder nr 1 opisujący kierunki kształcenia w Technikum nr 1 w ZSLiT w Tucholi: technik
informatyk, technik mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik
hotelarstwa, technik handlowiec;
Folder nr 2 opisujący kierunki kształcenia w Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w ZSLiT
w Tucholi: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych,
ślusarz, kucharz, sprzedawca, inne zawody dla młodocianych pracowników.
ZŁOŻENIE PODANIA DO ZSLIT W TUCHOLI
Przesyłamy także formularz podania do ZSLiT w Tucholi (dostępny jest również na stronie
internetowej ZSLiT w Tucholi www.zslit-tuchola.pl w zakładce „Rekrutacja 2020/2021”).
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 trzech możliwości złożenia podania (aktualnie podania można już
składać):
1 za pomocą poczty e-mail (podanie – jako załącznik do e-maila – przesyłasz na adres
poczta@zslit-tuchola.pl );
2 podanie przesyłasz tradycyjnie pocztą na adres: ZSLiT w Tucholi, ul. Świecka 89a, 89-500
Tuchola;
3 podanie w kopercie wrzucasz do skrzynki pocztowej umieszczonej przy drzwiach
wejściowych do ZSLiT w Tucholi.

KWALIFIKOWANIE UCZNIÓW DO NAUKI W ZSLIT W TUCHOLI
Staramy się, jeżeli jest to możliwe, przyjmować wszystkich Uczniów, którzy wyrażają chęć
nauki w ZSLiT w Tucholi. Nie określamy minimalnej liczby punktów uzyskanych na podstawie
świadectwa klasy ósmej, wymaganych do przyjęcia do szkoły.
Nie boimy się tego wyzwania. Szkoła posiada rozbudowaną bazę dydaktyczną (w tym
nowoczesną salę gimnastyczną, aulę, bibliotekę, pracownie dla danych zawodów), internat oraz
wykwalifikowaną kadrę nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.
W sprawie podań do internatu proszę dzwonić pod numer 52 334 33 63
(formularz podania dostępny jest na stronie szkoły www.zslit-tuchola.pl w zakładce „Internat”).
UZUPEŁNIENIE POZOSTAŁEJ WYMAGANEJ DOKUMENTACJI
Rozpoczęcie nauki w ZSLiT w Tucholi może nastąpić wraz ze złożeniem kompletu
wymaganych dokumentów, na który, oprócz wspomnianego już podania, składają się:
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wynikami egzaminów kompetencyjnych,
- dwa zdjęcia,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie,
- oświadczenie woli Rodzica.
Powyższe dokumenty możesz dostarczyć w terminie późniejszym – informacje o terminach
będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej szkoły pod adresem www.zslit-tuchola.pl .
Ponadto możesz złożyć wszelkie posiadane dyplomy i zaświadczenia dotyczące osiągnięć
edukacyjnych oraz opinie i orzeczenia wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor ZSLiT w Tucholi
Jerzy Kornaś

