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Kandydat do szkoły ponadpodstawowej jest zobowiązany dostarczyć do szkoły 

Dokument Data 
1. wniosek wydrukowany z systemu Nabór 

(ponadpodstawowe-kalisz.nabory.pl) 

PODPISANY PRZEZ 

RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO!!! 

2.umowa przedwstępna /zaświadczenie  

z zakładu pracy potwierdzające przyjęcie na 

praktyczną naukę zawodu u rzemieslnika 

(dot. młodocianych pracowników szkoły 

branżowej) 

umowy przedwstępne przygotowują Cechy 

(dane kontaktowe na str. 2) – należy się tam 

zgłaszać* 

 

 

od 16 maja do 20 czerwca 
 

 

 
(od 3 sierpnia do 5 sierpnia  

w przypadku rekrutacji uzupełniającej) 

3. świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej i zaświadczenie o wyniku  

z egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub kopia 

potwierdzona za  zgodność z oryginałem przez szkołę 

podstawową) 

od 24 czerwca do 12 lipca 
kandydat sam wpisuje wyniki w system 

elektroniczny 

(od 3 sierpnia do 5 sierpnia w przypadku 

rekrutacji uzupełniającej) 
 

lista zakwalifikowanych ogłoszona 20 lipca (10:00) 

(16 sierpnia w przypadku rekrutacji uzupełniającej (10:00)) 
4. ostateczny termin na dostarczenie 

ORYGINAŁÓW świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej i zaświadczenia  
z egzaminu ósmoklasisty  

5. dwa AKTUALNE zdjęcia legitymacyjne  

30 x 42 mm (podpisane imię, nazwisko, PESEL) 

6. akt urodzenia - KSEROKOPIA 

7.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

do wykonywania zawodu oraz zaświadczenie 
lekarskie dla przyszłych kierowców (zaświadczenie 

lekarskie dla przyszłych kierowców dotyczy tylko 

zawodów mechanik pojazdów samochodowych  
i elektromechanik pojazdów samochodowych) 

 
DO SZKOŁY PRZYNOSIMY ORYGINAŁ 

ZAŚWIADCZENIA, PROSZĘ NIE ZOSTAWIAĆ 
ORYGINAŁU U PRACODAWCÓW!!! 

 

Skierowania do lekarza wydawane są w szkole  

od 16 maja do 25 lipca  

 
(od 3 sierpnia do 19 sierpnia w przypadku rekrutacji 

uzupełniającej) 

 
8. kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego na etap szkoły średniej (w przypadku 

posiadania; dotyczy uczniów z 
niepełnosprawnością) 

 

 

 

od 20 lipca do 1 sierpnia 
 
 

 

 

 
(od 16 sierpnia do 25 sierpnia 

w przypadku rekrutacji uzupełniającej) 

 
 

lista przyjętych ogłoszona 2 sierpnia (13:00) 

(26 sierpnia w przypadku rekrutacji uzupełniającej (13:00)) 
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LEKARZ MEDYCYNY PRACY – badanie bezpłatne 

adres gabinetu: Kalisz, ul. Zamkowa 18-20 (I piętro, wejście obok placówki Poczty 

Polskiej) WIELKOPOLSKIE CENTRUM MEDYCYNY PRACY 

 

obowiązkowa rejestracja telefoniczna : 62 767 33 77  

od poniedziałku do piątku  w godzinach 8:00 -13:00 

 
Na badanie prosimy zgłaszać się z:                                                     

1. dokumentem tożsamości ze zdjęciem, 

2. skierowaniem na badanie wystawionym przez szkołę,  

3. w przypadku leczenia się - kartą informacyjną leczenia szpitalnego lub kartoteką  

z poradni specjalistycznej, 

4. w okularach korekcyjnych/soczewkach – jeżeli kandydat je nosi, 

5. na czczo, z rodzicem – dotyczy kandydatów w zawodach: mechanik pojazdów 

samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych (badanie poziomu cukru) 

Na badania prosimy zgłaszać się zdrowym, w maseczce ochronnej  

w obecności najwyżej 1 osoby towarzyszącej (rodzic, opiekun prawny). 

W przypadku rezygnacji z badań prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod 

numerem telefonu 62 767 33 77 

Dokumenty kandydat zanosi ty lko do szkoły 

pierwszego wyboru!!!  

Dane teleadresowe szkoły: Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru,  

ul. Wąska 13, 62-800 Kalisz, tel. 62 597 60 11, adres strony internetowej: 

www.zs.kalisz.pl, adres e-mail: zs@um.kalisz.pl.  

Więcej informacji na temat rekrutacji na www.zs.kalisz.pl w zakładce Nabór 

2022/2023 

WSZYSTKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ W TERMINIE!!! 

Kandydat przyjęty do szkoły branżowej ma się zgłosić do jednego z kaliskich Cechów w celu podpisania 

umowy o pracę. W zależności gdzie zrzeszony jest pracodawca przyjmujący ucznia na praktyki, proszę 

kontaktować się z: 

1. Cech Rzemiosł Budowlanych, Częstochowska 93a. tel. 62 75 77 176 

2. Związek Rzemieślników Cechowych, Browarna 10, tel. 62 757 17 18 

Egzemplarz umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego należy dostarczyć do szkoły do 15 września 

 

* Nie dotyczy zawodu sprzedawca – w takim wypadku proszę kontaktować się bezpośrednio  

z pracodawcą w celu spisania umowy przedwstępnej, a później umowy o pracę. 
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