Technikum, Branżowa Szkoła I stopnia

Terminy składania dokumentów:







17.05.2021 r. – 21.06.2021 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły,
25.06.2021 r. – 14.07.2021 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
22.07.2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
23.07.2021 r. – 30.07.2021 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,
02.08.2021 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)

Skierowanie na badania lekarskie należy odebrać w sekretariacie szkoły w terminie od 17 maja do 26
lipca 2021 r. Przy zgłoszeniu się do lekarza medycyny pracy uczniowie najpierw muszą mieć orzeczenie
lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych (dot. Technikum w zawodzie technik żywienia i
usług gastronomicznych, a w Branżowej szkole I stopnia w zawodzie kucharz i cukiernik). Da badań
sanitarno– epidemiologicznych wymagana jest książeczka zdrowia dla celów sanitarno –
epidemiologicznych (zakup we własnym zakresie).

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 wyłącznie internetowa rezerwacja terminu badania lekarskiego:
www.womp.erecepcja24.pl

Więcej informacji nt. badań uczniów znajduje się na stronie:http://womp.rzeszow.pl/ badaniauczniow-studentow
Przychodnia Medycyny Pracy CM MEDYK, ul. Rejtana 53, 35-210 Rzeszów (pn. – pt. 7.00 – 14.00)
UWAGA: Wymagana wcześniejsza rejestracja e-mail (z 7 – dniowym wyprzedzeniem):
e-mail: studencimp@medyk.rzeszow.pl
Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie Sp. z o.o., Plac Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów
UWAGA: Wymagana wcześniejsza rejestracja, tel. 17 852-56-00, e-mail:
medycynapracy@pcmrzeszow.pl
(szczegółowa informacja o godzinach pracy lekarzy dostępna w rejestracji)
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)

WAŻNE!
Jest zorganizowany dojazd do naszej szkoły na 3 liniach:
1) Trasa: Trzeboś – Kąty Trzebuskie - Sokołów Młp.
2) Trasa: Łowisko – Górno – Sokołów Młp.
3) Trasa: Krzywdy – Jeżowe – Jata – Cholewiana Góra – Kamień Podlesie – Kamień Krzywa Wieś
– Sokołów Młp.
Więcej informacji w sekretariacie szkoły.

