
Polkowice, dnia 27.07.2016 r. 
 

Komunikat  
Komisji Rekrutacyjnej 

 
1. Dyrektor Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach informuje, że na terenie 

szkoły zostały zamieszczone listy kandydatów przyjętych, przyjętych warunkowo oraz nieprzyjętych 
do Zasadniczej Szkoły Zawodowej na rok szkolny 2016/2017. 
Podziału dokonano uwzględniając stopień skompletowania wymaganych dokumentów.  

2. Zainteresowanym osobom (kandydatom do szkoły lub ich rodzicom/ opiekunom) informacji udziela 
sekretariat uczniowski po podaniu numeru PESEL kandydata. 

 
Telefon w godzinach od 7.30 -14.00: 

76 746 51 08  
76 746 51 39  

 
3. Kandydaci, którzy zostali umieszczeni na listach przyjętych a także przyjętych warunkowo 

zobowiązani są do dostarczenia do sekretariatu uczniowskiego w terminie do dnia 26 sierpnia 2016 r. 
do godz. 15.00:  
a. Oryginału umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (druk dla zawodów 

nierzemieślniczych jest do pobrania w sekretariacie szkoły, zaś dla zawodów rzemieślniczych  
u pracodawcy), 

b. Kserokopii zaświadczenia lekarskiego, wydanego przez poradnię medycyny pracy, 
potwierdzającego możliwość nauki i pracy w wybranym zawodzie (skierowanie na badania 
wydaje potencjalny pracodawca), 

c. Dwóch zdjęć legitymacyjnych opisanych na odwrocie (dotyczy tych kandydatów, którzy ich 
dotychczas nie dostarczyli). 

d. Oryginału zaświadczenia lekarskiego wydanego przez poradnię medycyny pracy, 
potwierdzającego możliwość nauki i pracy w zawodzie elektromechanik (skierowanie na 
badania wydaje sekretariat szkoły). 

 
Uwaga: W związku z ty, że Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Polkowicach jest szkołą dla 

młodocianych pracowników wyżej wymienione dokumenty są niezbędne żeby umieścić 
kandydata na liście przyjętych. 

 
4.  Dyrektor Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach informuje, że dysponuje 

wolnymi miejscami w klasach ZSZ. Kandydaci chcący ubiegać się o przyjęcie do ZSZ w roku 
szkolnym  2016/2017 powinni złożyć do dnia 26 sierpnia 2016 roku do godz. 15.00 w sekretariacie 
szkoły: 
a. Podanie o przyjęcie do szkoły, 
b. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum 
c. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 
d. Dokumenty wymienione w punkcie 3 niniejszego komunikatu. 

 
Uwaga: Podania będą rozpatrywane w kolejności wpływu do sekretariatu do momentu 

skompletowania list klasowych. 
 
5. Listy kandydatów przyjętych do ZSZ z podziałem na klasy zostaną wywieszone dnia 26 sierpnia 

2016 roku o godz. 16.00 
 
Uwaga: na stronie internetowej szkoły w zakładce Szkolny Bank Praktyk znajdują się informacje o 

pracodawcach, u których można poszukiwać miejsc pracy w celu przygotowania zawodowego. 


