1) Wymagane dokumenty:
1) Podanie wydrukowane bezpośrednio ze strony
https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat w teczce białej wiązanej
opisanej (zał.1 lub zał.2).
2) Potwierdzone zaświadczenia o osiągnięciach sportowych,
artystycznych lub innych konkursach (co najmniej na szczeblu
powiatowym) potwierdzonych pieczątką macierzystego gimnazjum i
podpisem osoby upoważnionej wyznaczonej przez dyrektora, które
zostaną wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.
3) 3 podpisane zdjęcia ( imię i nazwisko),
4) 2 koperty + 2 znaczki pocztowe na list,
5) Karta zdrowia,
6) Kopie świadectwa ukończenia gimnazjum,
7) Kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego,
8) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kształcenia w zawodzie od lekarza medycyny pracy wskazanego
przez Zespół Szkół Gastronomicznych dla uczniów Technikum nr 8
i uczniów w zawodzie kucharz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6
( z praktyką w szkole).
W przypadku badań przeprowadzonych indywidualnie ich koszty
ponosi kandydat.
Niedostarczenie ww. zaświadczenia w terminie określonym przez
szkołę będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy przyjętych
kandydatów. Powyższe zaświadczenie nie dotyczy młodocianych
pracowników, którzy ubiegają się o przyjęcie do Branżowej Szkoły
I Stopnia nr 6 kształcącej w zawodach: kucharz, cukiernik, piekarz,
wędliniarz ( praktyka u pracodawcy).
9) Umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze
zawarcia umowy o pracę w celu nauki zawodu z dniem 1 września
2017 r. (dotyczy młodocianych pracowników 3-letniej Branżowej
Szkoły I stopnia nr 6
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ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
TECHNIKUM NR 8
UL. WORCELLA 1
42-200 CZĘSTOCHOWA

…………………………………………………….
ZAWÓD
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