
INFORMACJA DOTYCZĄCA BADAŃ LEKARSKICH UCZNIÓW 

 

1. Badania lekarskie uczniów z naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2022/23 odbędą się 

w gabinecie nr 10 ( gabinet pielęgniarki szkolnej na parterze naszej szkoły). 

2. Badaniu lekarskiemu podlegają wszyscy uczniowie klas pierwszych ostatecznie 

zakwalifikowanych jako kandydaci przyjęci do szkoły. Otrzymanie zaświadczenia lekarskiego 

w danym zawodzie jest warunkiem ostatecznego przyjęcia ucznia do klasy oddanym profilu 

zawodowym. 

3. Na badanie uczeń przynosi swój nr PESEL. 

4. W przypadku gdy uczeń (za zgodą dyrektora szkoły) zmieni zawód, w którym chce się dalej 

kształcić, musi wykonać w/w badanie lekarskie na własny koszt. 

5. Terminy badań lekarskich ustalone z lekarzem medycyny pracy: 

28 lipca 2022 r. (czwartek): 

 technik budownictwa – godz. 8.00 

 technik hotelarstwa – godz. 8.30 

 technik organizacji turystyki – godz. 9.00 

 technik mechanik – godz. 9.30 

 technik chłodnictwa i klimatyzacji – godz. 10.30 

 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – godz. 11.00 

4 sierpnia (czwartek): 

 technik mechatronik – godz. 8.00 

 technik informatyk – godz. 8.30 

 mechanik pojazdów samochodowych – godz. 9.00 

 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – godz.9.30 

 monter sieci instalacji sanitarnych – godz. 10.30 

 pracownik pomocniczy gastronomii – godz.11.00 

 

6. Uczniowie szkoły branżowej, którzy zajęcia praktyczne  będą odbywali w zakładach pracy 

na podstawie ,,Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego’’ (pracownicy 

młodociani) obowiązują dwa rodzaje badań lekarskich: 

 

a. badanie dla kandydatów do szkoły ponadpodstawowej (badanie to odbędzie się 

w szkole, w terminie podanym w punkcie 4). Pozytywny wynik tego badania jest 

warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły ponadpodstawowej. 

b. badania lekarskie (na podstawie przepisów Kodeksu Pracy) przeprowadzanych przez 

lekarza zakładu pracy w danej firmie. Pozytywny wynik tego badania umożliwi 

uczniowi/pracownikowi młodocianemu odbywanie zajęć praktycznych w zakładzie 

pracy na danym stanowisku pracy. 

 

7. Uczniowie klas pierwszych w zawodzie TECHNIK HOTELARSTWA  i TECHNIK ORGANIZACJI 

TURYSTYKI oraz pracownik pomocniczy gastronomii zobowiązani są również do wykonania 

badania kału (tzn. badanie na nosicielstwo) w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Kościerzynie, ul. Wodna 15 (drzwi/okienko  od strony ul. Szopińskiego). 



Około 30 lipca przekażemy do Sanepidu listę osób przyjętych do szkoły w tych zawodach 

(z prośbą o nieodpłatne wykonanie tych badań). W szkole należy pobrać z sekretariatu 

zestaw 3 probówek i 3 druków skierowań z instrukcją wykonania powyższego badania 

(w tygodniu poprzedzającym badanie w Sanepidzie). Materiał do pobrania należy 

przygotować zgodnie z instrukcją znajdującą się na odwrocie druku skierowania. 

 

Materiał do w/w badania oddaje się w Sanepidzie wraz z skierowaniami (3 probówki + 3 druki 

skierowań) we wtorki od godz. 8.00 do 11.00. Wyniki będzie mógł  odbierać z Sanepidu 

przedstawiciel szkoły raz w tygodniu. 

 

Terminy badań w SANEPIDZIE: 

 

 technik organizacji turystyki - badanie należy wykonać na początku sierpnia (tak, aby 

wyniki badania były do dyspozycji przed rozpoczęciem roku szkolnego) 

 technik hotelarstwa i pracownik pomocniczy gastronomii - próbki można pobrać 

i badanie w Sanepidzie wykonać pod koniec sierpnia lub na początku września (w tym 

zawodzie nie ma zajęć praktycznych w kl. 1) 

 

 

 

  

 

 

 

 


