
Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych  

(typu technikum lub branżowa szkoła) z terenu powiatu ciechanowskiego,  

którzy w trakcie praktycznej nauki  zawodu są narażeni na działanie czynników 

szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia 

 

 

W 2021 roku badania lekarskie kandydatów do technikum lub branżowej szkoły z 

terenu powiatu ciechanowskiego wykonuje: 

 

Dariusz Sawicki Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska 

 

Oferent  został wyłoniony w drodze postępowania konkursowego przeprowadzonego przez 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku, tj. jednostkę ogłaszającą 

konkurs ofert na badania uczniów w województwie mazowieckim w 2021 roku. 

 

Podmiot - Dariusz Sawicki Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - będzie 

wykonywał badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych (typu technikum lub 

branżowa szkoła) z terenu powiatu ciechanowskiego w Ciechanowie przy                                       

ul. Spółdzielczej 2, II piętro, pokój nr 2 (nad przychodnią „Medicus Clinic”).  

 

 
Terminy badań dla kandydatów na terenie szkół ponadpodstawowych 

 
 

Lp. Nazwa szkoły Adres Termin badań w szkole 

 
Szkoły stacjonarne dla młodzieży prowadzone przez powiat ciechanowski 

 

1. 
Zespół Szkół Nr 1 
im. gen J.Bema 
w Ciechanowie 

06 – 400 Ciechanów 
ul. Powstańców 

Warszawskich 24 
tel. 23 6724824 

10 czerwca 2021r. 

8.00 – 14.00 

2. 
Zespół Szkół Nr 2 
im.A.Mickiewicza 
w Ciechanowie 

06 – 400 Ciechanów 
ul. Orylska 9 

tel. 23 6723448 

 

15 czerwca 2021r. 

8.00 – 14.00 

 

3. 
Zespół Szkół Nr 3 

im. S.Staszica 
w Ciechanowie 

06 – 400 Ciechanów 
ul. Okrzei 6 

tel. 23 6723051 

 

17 czerwca 2021r. 

8.00 – 14.00 

 

4. 

Zespół Szkół 
Technicznych 

im. S.Płoskiego 
w Ciechanowie 

06 – 400 Ciechanów 
ul. Kopernika 7 
tel. 23 6725375 

 

29 czerwca 2021r. 

8.00 – 14.00 

 

 

 
 



Terminy badań indywidualnych w przypadku braku wykonania badań na 
terenie szkół ponadpodstawowych  

 

Dariusz Sawicki Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska  

Ciechanów, ul. Spółdzielcza 2,   II piętro, pokój nr 2 (nad przychodnią „Medicus Clinic”) 

 - jeden wtorek w miesiącu, w godzinach 800 - 1000 (obowiązuje rejestracja telefoniczna) 

 
UWAGA : 

Badania lekarskie w siedzibie podmiotu przy ul. Spółdzielczej 2 będą odbywały się po 

wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu badania. W przypadku uczniów w 

wieku 16 lat i powyżej nie wymaga się obecności rodziców. 

 

Rejestracja na badanie pod numerem telefonu 513 986 789 codziennie 

w godzinach od  900 do  1500 

 
 

 
Podstawowe informacje dla uczniów szkół podstawowych oraz ich rodziców: 
 
– zgłaszając się na badanie lekarskie uczeń powinien posiadać skierowanie na badanie 

wystawione przez szkołę ponadpodstawową (branżową szkołę I stopnia lub technikum), 

do której uczeń złożył wniosek o przyjęcie,   

– na badanie lekarskie uczeń powinien zabrać ze sobą legitymację szkolną, jeżeli uczeń 

posiada aktualne wyniki badań podstawowych  np. morfologii krwi (z ostatnich 6 miesięcy) 

może je również zabrać ze sobą  na badanie lekarskie,  

– w przypadku uczniów w wieku 16 lat i powyżej na badanie lekarskie uczeń może zgłosić 

się sam. 

 

 

 

 


