
 

 Branżowa Szkoła I stopnia 

  Terminy składania dokumentów: 

 16.05.2022 r. – 24.06.2022 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły, 

 24.06.2022 r. – 14.07.2022 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

 22.07.2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 

 22.07.2022 r. – 28.07.2022 r. – złożenie w szkole oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej                   

i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a ponadto w przypadku Technikum i Branżowej 

Szkoły I stopnia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych         

do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 

 29.07.2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych           

i nieprzyjętych. 

      Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji: 

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

 zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

 2 fotografie – podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem 

 karta zdrowia 

 oświadczenie w sprawie uczęszczania na lekcje religii (druk do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej) 

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do odbywania praktycznej nauki zawodu 

 zaświadczenie do zakładu pracy w sprawie zajęć praktycznych (dot.  Branżowej Szkoły I stopnia)  

(druk do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej) 

 

 

 

Badania lekarskie  
Skierowanie na badania lekarskie do Medycyny Pracy należy odebrać w sekretariacie szkoły w terminie                    
od 16 maja do 27 lipca 2022 r. 
Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 
zawodu powinno być dostarczone do szkoły do dnia 28 lipca 2022 r. 

Branżowa szkoła I stopnia 

Zawód sprzedawca – Medycyna Pracy (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do odbywania 
praktycznej nauki zawodu) 

zawód kucharz, cukiernik – Medycyna Pracy (w pierwszej kolejności) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do odbywania praktycznej nauki zawodu 
Sanepid – badania dla celów sanitarno – epidemiologicznych. Skierowanie na badania do celów sanitarno – 
epidemiologicznych należy odbierać po przyjęciu kandydata do szkoły, czyli od dnia 22.07.2022 r. Do badań 
sanitarno – epidemiologicznych wymagana jest książeczka zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych 
(zakup we własnym zakresie). 

Mechanik pojazdów samochodowych – Medycyna Pracy, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do odbywania praktycznej nauki zawodu 
Ponadto kandydaci do Branżowej szkoły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych dodatkowo są 
zobowiązani na wykonanie badań na kierowców (skierowanie do odbioru w sekretariacie szkoły) w Medycynie 
Pracy.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wykaz podmiotów, które wykonują badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych    

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów (pn. – pt. 8.30 – 11.00) 
UWAGA: Obowiązuje internetowa rezerwacja terminu badania lekarskiego: www.womp.erecepcja24.pl 

Więcej informacji nt. badań uczniów znajduje się na stronie:http://womp.rzeszow.pl/ badania-uczniow-studentow 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, ul. Grunwaldzka 4, 36-100 Kolbuszowa 
(pn. – wt. 13.30 - 14.30, śr. 9.00 – 10.00, pt. 13.30 – 14.30) 

Gabinet Chirurgiczny lek. Zbigniew Mączka, ul. Piłsudskiego 21, 37-420 Rudnik n/Sanem, 
 (pn., śr. 17.00 – 20.00) 

Samodzielny Zakład Opieki zdrowotnej w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 2, 37-450 Stalowa Wola  
(pn. - czw. 7.00 – 15.00, pt. 7.00 – 14.00) 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku,  

ul. Leśna 22, 37-300 Leżajsk ( pn. 14:00-16:00,  czw. 08:00-11.30) 

uwaga: badań nie mogą wykonywać mechanicy pojazdów samochodowych  
(nie są wykonywane badania na kierowców) 

Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o., 37-100 Łańcut, ul. Paderewskiego 5  

(rejestracja: od pn. do pt., 7:00-13:00,  

lekarz: pon. 7.00-14.30, wt. 15:30-20:00, śr. 7.00-14.30, 15:00-18:00, czw. 15:30-20:00, pt. 7.00-14.30 

Badania podstawowe w gabinecie poradni medycyny pracy:  od pn. do  pt 7.00-9.00. 
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