
REKRUTACJA

na rok szkolny 

2023/2024



DRZWI  OTWARTE

ZSS

22  marca 2023 r.

godz. 9.00 – 13.00



KROK 1

Jeżeli wybrałaś / wybrałeś

technikum, liceum lub branżową szkołę I stopnia

w Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku 

od 15 maja 2023r. do 16 czerwca 2023r.

do godz. 1500

zaloguj się na platformę:

https://wloclawek.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

i wypełnij wniosek

https://wloclawek.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html


KROK 2

Możesz wybrać trzy szkoły,

a w nich dowolną liczbę oddziałów

Przemyśl swój wybór – szkołę, do której najbardziej chcesz się 

dostać umieść na pierwszym miejscu

Profile oddziałów ustaw według preferencji – jeżeli szkoła 

oferuje dwa oddziały o tym samym profilu wybierz obydwa  

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ



TECHNIKUM  NR 5

TECHNIK POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH

o specjalności mechanik pojazdów 

samochodowych

o specjalności elektromechanik 

pojazdów samochodowych

j. angielski / j. niemiecki

TECHNIK TRANSPORTU 

DROGOWEGO
j. angielski / j. niemiecki

TECHNIK INFORMATYK 
(oddziały integracyjne)

j. angielski / j. rosyjski



V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. R. Schumana

kierunek psychologiczno  -

pedagogiczny
(oddziały integracyjne)

j. angielski / j. niemiecki

j. angielski / j. rosyjski

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Nr 4

mechanik pojazdów samochodowych

elektromechanik pojazdów 

samochodowych

kierowca mechanik

j. angielski

j. angielski

j. angielski



KROK 3

Wypełniony i podpisany wniosek przynieś 

do Zespołu Szkół Samochodowych

(jeśli jesteśmy Twoją szkołą pierwszego wyboru)

od 15 maja 2023r. do 16 czerwca 2023r.

do godz. 1500

Wypełniony wniosek dostarczasz tylko do szkoły pierwszego wyboru.

Nie musisz zanosić wniosków do pozostałych, wskazanych szkół we Włocławku. 

Po wprowadzeniu do systemu Twoje dane będą dostępne dla wszystkich 

wybranych przez Ciebie szkół. 

P A M I Ę T AJ



KROK 4
Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie

przez kandydata kryteriów i warunków branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym:

➢ oświadczenie o wielodzietności kandydata 

➢ orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność kandydata lub o stopniu niepełnosprawności 

➢ prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód / separację lub

akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 

➢ dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

➢ świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej

➢ zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty

➢ opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną

w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa

w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły

ponadpodstawowej

➢ zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad

przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o

zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

Dokumenty mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

( szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Regulaminie rekrutacji )



➢ trzy fotografie (z nazwiskiem na odwrocie)

➢ kserokopię skróconego aktu urodzenia

➢ kartę zdrowia

Ponadto – jeżeli chcesz kontynuować naukę w TECHNIKUM lub BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA:

➢ zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

podjęcia praktycznej nauki zawodu uzyskane od lekarza medycyny pracy

➢ w przypadku zawodów: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów

samochodowych, kierowca mechanik, technik pojazdów samochodowych oraz technik transportu

drogowego dla których podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego

przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym –

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

➢ w przypadku zawodów: kierowca mechanik oraz technik transportu drogowego dla których

podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie

do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C

lub C+E – orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania

pojazdem

Oprócz wcześniej wymienionych dokumentów do wniosku należy dołączyć:



Badania będą wykonywane w Poradni dla Młodocianych we Włocławku, ul. Wyszyńskiego 21,

rejestracja od poniedziałku do piątku od godz. 715.

Badania są bezpłatne – koszty badań kandydatów do szkół ponadpodstawowych pokrywane

są z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.

Na badania uczeń zgłasza się z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Uczeń musi posiadać:

➢ Skierowanie na badania lekarskie wydane przez sekretariat Zespołu Szkół Samochodowych.

➢ Ważną legitymację szkolną- bez legitymacji brak możliwości zarejestrowania i wykonania badania

lekarskiego.

➢ W przypadku leczenia dziecka w placówkach specjalistycznych: karty informacyjne z leczenia

szpitalnego, kserokopie kartoteki z leczenia specjalistycznego.

➢ Książeczkę zdrowia dziecka (0 – 18 r. ż.).

Uczniowie, którzy chcą podjąć naukę w zawodach:

• technik pojazdów samochodowych,

• technik transportu drogowego,

• mechanik pojazdów samochodowych,

• elektromechanik pojazdów samochodowych,

• kierowca mechanik,

na badania lekarskie zgłaszają się na czczo, gdyż będą jednocześnie przebadani pod kątem wydania

orzeczenia lekarskiego na kat. B prawa jazdy.

Badania będą przeprowadzane od dnia 15 maja 2023 roku.



KROK 5

Od 27 czerwca 2023r. do 11 lipca 2023r. do godz. 1500

UZUPEŁNIJ  wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Jeżeli jesteśmy Twoją szkołą pierwszego

wyboru prosimy o ORYGINAŁY DOKUMENTÓW



SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA

W postępowaniu rekrutacyjnym punktowane 

będą szczególne osiągnięcia wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

W
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KROK 6

18 lipca 2023r. o godz.12
00

komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości

listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i niezakwalifikowanych



Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole

od 18 lipca 2023r. godz.12
00

do 21 lipca 2023r. godz.1500

KROK 7

Jeśli zostałaś / zostałeś zakwalifikowana / zakwalifikowany

musisz potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły

oraz

dostarczyć brakujące dokumenty



24 lipca 2023 r. o godz. 12
00

KROK 8

ogłoszenie list kandydatów 

przyjętych do szkół i nieprzyjętych



15.05 – 16.06

do godz.1500

Złożenie wniosku

o przyjęcie do 

Zespołu Szkół 

Samochodowych

27.06 – 11.07

do godz.1500

Uzupełnienie 

wniosku

o świadectwo 

ukończenia szkoły 

podstawowej oraz

o zaświadczenie o 

wynikach egzaminu 

ośmioklasisty

18.07

godz.1200

Ogłoszenie list 

kandydatów 

zakwalifikowanych do 

przyjęcia 

i 

niezakwalifikowanych

18.07 – 21.07

do godz.1500

Potwierdzenie  przez 

kandydata  woli 

podjęcia nauki 

w szkole

24.07

godz.1200

Ogłoszenie list 

kandydatów 

przyjętych 

i nieprzyjętych

PODSUMOWANIE

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023 / 2024



www.facebook.com/Zespol.Szkol.Samochodowych.Wloclawek

Jeśli masz pytania dotyczące rekrutacji: 

sekretariatZADZWOŃ

NAPISZ

ODWIEDŹ NASZE 

STRONY

kontakt w sprawie orzeczeń
o potrzebie kształcenia specjalnego 
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