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DOKUMENTY, KTÓRE POWINIEN ZŁOŻYĆ KANDYDAT 

 

➢ Wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania na stronie zespolszkolpniewy.pl) 

➢ Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał) 

➢ Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał) 

➢ 2 zdjęcia 

➢ Karta zdrowia ucznia (otrzymana od higienistki szkolnej) 

➢ Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym 

zawodzie 

- Technikum – oryginał 

- Branżowa szkoła I stopnia – ksero (oryginał u pracodawcy)   

➢ Zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu dot. 

kandydatów do klasy wielozawodowej Branżowej Szkoły I Stopnia  

(druk do pobrania na stronie) 

➢ W przypadku absolwenta, który nie ukończył 15 roku życia, a składa dokumenty 

do Branżowej Szkoły I Stopnia opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

➢ Orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia 

specjalnego 
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ДОКУМЕНТИ, ЯКІ МАЄ ПОДАТИ КАНДИДАТ 

 

➢ Заява про вступ до школи (друк доступний на сайті schoolspolszkolpniewy.pl)  

➢ Атестат про закінчення початкової школи (оригінал)  

➢ Свідоцтво про результати іспиту у восьмому класі (оригінал) 

➢ 2 фотографії  

➢ Медична карта учня (отримана від шкільної медсестри) 

➢ Медична довідка про відсутність протипоказань для навчання за обраною 

професією 

- Технікум – оригінал 

- Профтехучилище І ступеня – ксерокопія (оригінал у роботодавця) 

➢ Свідоцтво від роботодавця про допуск на практичне професійне навчання, 

стосується кандидатів до профтехучилища І ступеня (друк доступний на 

сайті schoolspolszkolpniewy.pl) 

➢ У випадку випускника, який не досяг 15 років і подає документи до 

профтехучилища І ступеню - характеристика з Психолого-Педагогічної 

клініки 

➢ Довідка з Психолого-Педагогічної клініки про необхідність спеціальної 

освіти 
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DOCUMENTS TO BE SUBMITTED BY APPLICANTS 

 

➢ Application for admission to school (available for download on 
zespolszkolpniewy.pl) 

➢ Primary school leaving certificate (original copy of document) 
➢ End-of-primary school exams report card (original copy of document) 
➢ 2 photos 
➢ Student health card (obtained from the school hygienist) 
➢ Medical certificate stating that there are no contraindications to take up studies 

in the chosen vocation 

• Technical school - original copy of document 

• First-degree vocational school – photocopy of original document (original 
copy of document for employer) 

➢ Certificate from employer confirming admission to practical vocational training – 
applicable only to applicants for multi-vocational classes of the First-degree 
vocational school (available for download on zespolszkolpniewy.pl) 

➢ Written opinion from the Psychological and Pedagogical Counseling Center – 
applicable only to applicants who are under 15 years of age and are submitting 
their applications to the First-degree vocational school 

➢ Special Educational Needs (SPE) Certificate from the Psychological and 
Pedagogical Counseling Center indicating the necessity for a special needs 
education 
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