
ПОВІДОМЛЕННЯ - НАБОР 2021/2022 

 

1. Оголошення списку прийнятих до I класу ZSM на основі поданих оригіналів свідоцтв ___     2. 08. 2021р     11.00 

2. Зустрічі з викладачами класів I ZSM - СТУДЕНТИ + БАТЬКИ_________________________    2. 08. 2021р     11.15 

3. Кравець: зняття мірки - передоплата мінімум 200 злотих  _____________________________   22. 07. 2021р 11.00-17.00 - спортзал 

                                                                                                                                                                             2. 08. 2021р 11.00-17.00 - спортзал 

- продаж форменних футболок _______________________________________________________     22. 07 та 2. 08. 2021 р   

- продаж сфутболок поло _____________________________________________________________      2. 08. 2021р 

4. Фотографії для шкільної документації у шкільній формі ________________________________      09. 2021р  в ZSM 

 

5. ГРАФІК МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ - ПРИСУТНІСТЬ БАТЬКА АБО ОПІКУНА ОБОВ'ЯЗКОВА 
 

професія Описання дослідження Час проведення 

дослідження 

Місце отримання медичної довідки 

Technik 

mechanik 

okrętowy 

 

Технічний 

корабельний 

механік 

Дослідження необхідні для отримання 

міжнародного морського медичного сертифіката в 

департаменті машинобудування відповідно до 

Положення Міністра охорони здоров’я від 10 

грудня 2015 року про умови здоров’я, необхідні 

морякам для виконання робіт на морському судні 

от 2. 08 до 3. 09. 2021 

NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia 

Gdańsk-Nowy Port 

ul. Oliwska 62 

 
*студенти подають заявку на реєстрацію 

 з документом 

посвідчення особи, медична картка, 

реєстрація міститиме список студентів, допущених до ZSM за професією 

Technik 

nawigator 

morski 

 

Морський 

штурман 

Дослідження, необхідні для отримання 

міжнародного морського медичного сертифіката в 

палубному відділі відповідно до Положення 

Міністра охорони здоров’я від 10 грудня 2015 

року про умови здоров’я, необхідні морякам для 

роботи на морському судні 

от 2.08 до 3. 09. 2021 

NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia 

Gdańsk-Nowy Port 

ul. Oliwska 62 

 
*студенти подають заявку на реєстрацію 

з документом 

посвідчення особи, медична картка, 

реєстрація міститиме список студентів, допущених до ZSM за професією 

Technik 

żeglugi 

śródlądowej 

Технік 

Внутрішного 

судноплавст

ва 

Дослідження, необхідні для отримання: 1. 

Міжнародного морського медичного сертифіката 

у відділі машинобудування відповідно до 

Положення Міністра охорони здоров’я від 10 

грудня 2015 року про умови здоров’я, необхідні 

морякам для виконання робіт на морському судні 

2. Свідоцтва про здоров’я члена екіпажу судна 

ВВТ на посаді молодшого моряка 

от 2.08 до  3. 09. 2021 

NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia 

Gdańsk-Nowy Port 

ul. Oliwska 62 

 

*студенти подають заявку на реєстрацію 
з документом 

посвідчення особи, медична картка, 

реєстрація міститиме список студентів, допущених до ZSM за професією 

Technik 

hotelarstwa 

 

Технік 

готелю 

Аналіз крові - морфологія, ШОЕ 

Загальний аналіз сечі 
Перед дослідженнями 

медицини праці 

 

самостійно  

дослідження на носійство 
Перед дослідженнями 

медицини праці  

санітарно-епідеміологічна станція, призначена ZSM для направлення або 
самостійно 

 



Дослідження медицини праці: 1. Свідоцтво про 

відсутність протипоказань для здоров’я для 

навчання за фахом 

2. Санітарно-епідеміологічна довідка (додатково 

бажано отримати еквівалентний запис у раніше 

придбаній санітарній книжці для санітарно-

епідеміологічних цілей) 

от 2 VIII до 3 IX 2021 

NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia 

Gdańsk-Nowy Port 

ul. Oliwska 62 

* студенти подають заявку на реєстрацію  з документом 

посвідчення особи, медична картка, результати аналізів крові та сечі, 

результати тесту на носійство (бажано мати заздалегідь придбану 
санітарну книжку для санітарно-епідеміологічних цілей) 

реєстрація міститиме список студентів, допущених до ZSM за професією 

 

3 IX 2021р. - ТЕРМІН ДОСТАВКИ до секретаріату медичних довідок, медичних довідок та медичної картки. 

 

Відсутність медичної довідки призведе до виключення зі списку студентів 


