
 

 

 

Droga ucznia ze szkoły podstawowej do CKZiU w Legnicy

Wydanie przez szkoł

przeciwwskazań zdrowotnych do podj

oświadczenia o przyjęciu przez pracodawc

celu przygotowania zawodowego 

Dostarczenie do szkoły o

praktyczną naukę zawodu w celu przygotowania zawodowego 

do 26 lipca 2021 r. 

Dostarczenie do szkoły umowy o prac

wraz z ustaleniami pomi

ucznia Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Legnicy a dyrektorem Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy oraz za

lekarskiego do 30 lipca 2021

Ostateczny termin zło

30 lipca 2021 r. Niezło

równoznaczne z rezygnacj

Podanie do publicznej wiadomo

kandydatów zakwalifikowanych do szkoły 

ogłoszeń w szkole i zamieszczenie na stronie internetowej w zakładce 

"Rekrutacja" w dniu 2 sierpnia 2021 r.
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KROK PO KROKU  

ze szkoły podstawowej do CKZiU w Legnicy

 

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie

 zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu i 

wiadczenia o przyjęciu przez pracodawcę na praktyczną nauk

ania zawodowego od 17 maja do 26 lipca 202

Dostarczenie do szkoły oświadczenia pracodawcy o przyj

 zawodu w celu przygotowania zawodowego 

Dostarczenie do szkoły umowy o pracę w celu przygotowania 

wraz z ustaleniami pomiędzy pracodawcą młodocianego pracownika 

owej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Legnicy a dyrektorem Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy oraz za

30 lipca 2021 r. 

termin złożenia kompletu dokumentów w szkole upływa 

Niezłożenie dokumentów w podanym terminie jest 

rezygnacją z podjęcia nauki w szkole. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjn

kandydatów zakwalifikowanych do szkoły poprzez wywieszenie na tablicy 

 w szkole i zamieszczenie na stronie internetowej w zakładce 

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00. 

Rozpoczęcie nauki w CKZiU 1 września 2021 
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ze szkoły podstawowej do CKZiU w Legnicy 

 skierowania na badanie lekarskie o braku 

cia praktycznej nauki zawodu i 

ą naukę zawodu w 

2021 r. 

wiadczenia pracodawcy o przyjęciu na 

 zawodu w celu przygotowania zawodowego od 17 maja 

 w celu przygotowania zawodowego 

 młodocianego pracownika – 

owej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Legnicy a dyrektorem Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy oraz zaświadczenia 

enia kompletu dokumentów w szkole upływa  

enie dokumentów w podanym terminie jest  

 rekrutacyjną listy 

poprzez wywieszenie na tablicy 

 w szkole i zamieszczenie na stronie internetowej w zakładce 

 r.  



 

WYKAZ DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH 

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w formie 

elektronicznej lub tradycyjnej – papierowej. 

2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

4. Oświadczenie pracodawcy o przyjęciu ucznia na praktyczną 
naukę zawodu w celu  przygotowania zawodowego. 

5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia 

nauki zawodu. 

6. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z 

załącznikiem – ustalenia pomiędzy pracodawcą a szkołą. 
7. Dwa zdjęcia do legitymacji podpisane na odwrocie. 

Dokument dodatkowy – orzeczenie (książeczka) do celów 

sanitarno-epidemiologicznych, dotyczy kandydatów do nauki 

zawodu piekarz, cukiernik, kelner, kucharz, sprzedawca. 

 
 


