
INFORMACJA  DLA  KANDYDATÓW /  

UCZNIÓW  PRZYJĘTYCH  KLAS  PIERWSZYCH W ROKU  SZKLONYM  2017/2018   

NA  TEMAT  BADAŃ  PROFILAKTYCZNYCH 

 

1. BADANIE  PROFILAKTYCZNE 

Badanie profilaktyczne – to badanie o braku przeciwwskazań Medycyny Pracy do 
wykonywania zawodu (dotyczy wszystkich zawodów kształconych w ZSA w Słupsku). 
Badanie jest bezpłatne, jeżeli jest wykonywane we wskazanej  Medycynie Pracy w 
Słupsku ul. 11 – Listopada 7 pokój 10A, 10B, 8. 

Etapy wykonywanie badania profilaktycznego: 

I etap:  
Rejestracja osobista ucznia (bez konieczności obecności opiekuna prawnego ucznia)  
w Poradni  przy ul. 11 Listopada w medycynie Pracy – pokój 10 A.  
Badanie odbywa się bez skierowania w formie papierowej – Szkoła zgłasza uczniów na 
badania elektronicznie 
 

Dzień tygodnia Czas pracy rejestracji Czas pracy poradni 
Poniedziałek 07.30 – 14.00 07.30 – 15.00 

Wtorek 07.30 – 14.00 07.30 – 15.00 
Środa 07.30 – 14.00 07.30 – 15.00 

Czwartek 07.30 – 14.00 07.30 – 15.00 
Piątek 07.30 – 14.00 07.30 – 15.00 

  
Informacja telefoniczna: 59 845-48-17 
Wymagane dokumenty: 
 dowód tożsamości ucznia – legitymacja szkolna z gimnazjum, dowód tymczasowy 
 karta zdrowia ze szkoły 
 orzeczenie o niepełnosprawności – o ile uczeń posiada 
 okulary korekcyjne – jeżeli uczeń korzysta 

 
II etap: 
Wykonanie badania przez lekarza we wskazanym terminie przez Medycynę Pracy w 
obecności opiekuna prawnego 

Nr gabinetu Lekarz 
10 B lekarz medycyny Jacek Papierowski 

8 lekarz medycyny Saturnina Wilkołek – Szudarska 
 
 
 
 
 
 
 



2. BADANIE  SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNE 
 
Badanie sanitarno – epidemiologiczne to badanie, które przeprowadza się dla uczniów 
kształcących się do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia 
choroby zakaźnej na inne osoby. 
Badanie wykonywane jest razem z badaniem profilaktycznym (podczas tej samej wizyty) 
dla uczniów kształcących się w zawodach: 
 technik żywienia i usług gastronomicznych 
 technik technologii żywności 
 kucharz  

 

Etapy wykonywanie badania profilaktycznego: 

I etap:  
Wykonanie badania kału w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupsku ul. 
Piotra Skargi 8.  Badanie odbywa się bezpłatnie, bez skierowania. 
Przyjmowanie próbek kału do badanie poniedziałek – czwartek 8.00 – 10.30 
 
II etap:  
Odbiór wyników w Szkole po 2 tygodniach od daty ostatniej próby kału 
 
III etap:  
Wykonanie badania w Medycynie Pracy wraz z badaniem profilaktycznym. Koszt badania 
sanitarno – epidemiologicznego ponosi uczeń. 
 
Uczniowie, którzy będą kształcić się w zawodach: 
 technik żywienia i usług gastronomicznych 
 technik technologii żywności 
 kucharz  

wykonują jako pierwsze badania próbek kału, później zgłaszają się do rejestracji w 
Medycynie Pracy. 
 
UWAGA! 
 
Uczniowie przyjęci do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 muszą 
wykonać wszystkie powyższe badania do dnia 31 sierpnia 2017r 
 
 


