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Drodzy uczniowie szkół podstawowych!

Chcąc pomóc w podjęciu bardzo ważnej decyzji jaką jest wybór 
kierunku dalszej edukacji oddaję w Wasze ręce Informator Oświa-
towy zawierający ofertę szkół ponadpodstawowych powiatu zło-
towskiego. Mam nadzieję, że szkołą Waszych marzeń, będzie jedna 
z zaprezentowanych w tym opracowaniu. Zapewniam, że nasza 
szeroka oferta oświatowa może zainteresować każdego z Was.

Absolwenci szkół podstawowych przyjmowani będą do 4-letnich liceów ogólnokształ-
cących i 5-letnich techników oraz do 3-letnich branżowych szkół I stopnia. W nowym roku 
szkolnym uruchamiamy 2-letnią Branżową Szkołę II Stopnia, w której kontynuować będą 
mogli naukę absolwenci dawnych Zasadniczych Szkół Zawodowych i Szkół Branżowych 
I Stopnia. W niniejszej publikacji umieszczono charakterystyki szkół ponadpodstawowych 
i placówek oświatowych powiatu złotowskiego oraz ich dane teleadresowe. W informatorze 
zawarte są szczegółowe informacje na temat poszczególnych szkół: I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana 
Pawła II w Złotowie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Złotowie. 
Wchodząca w skład Centrum Branżowa Szkoła I Stopnia w Jastrowiu od września 2020 roku 
prowadzona będzie przez Gminę i Miasto Jastrowie. 

Informator zawiera również oferty edukacyjne dla uczniów, którzy wymagają stosowa-
nia specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, socjoterapii czy resocjalizacji. 

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna działająca na terenie naszego powiatu umożli-
wia udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z zakresu doradztwa zawodowego, diagnozy 
psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, terapii i profilaktyki. 

Uczniowie naszych szkół mogą rozwijać swoje pasje w Powiatowym Ognisku Pracy 
Pozaszkolnej w Złotowie, w którym funkcjonują koła zainteresowań: edukacyjne, wycho-
wawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne.

Oferta edukacyjna szkół powiatu złotowskiego jest niezwykle atrakcyjna i dlatego za-
chęcam, by oprócz lektury niniejszego informatora odwiedzać nasze szkoły, ich strony in-
ternetowe, rozmawiać z absolwentami, z zainteresowaniem odnieść się do spotkań infor-
macyjnych w Waszych szkołach. 

Życzę Wam jak najlepszych wyników na świadectwach szkolnych oraz trafnych wybo-
rów kierunków w dalszej edukacji.

Powodzenia!

Starosta Złotowski
Ryszard Goławski

Lp. Rodzaj czynności I Termin II Termin (uzupełniający)

1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem 
szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania 
wojskowego oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

11.05 - 23.06.2020 r. do godz. 15.00 22.07 - 27.07.2020 r. do godz. 15.00

26.10 - 13.11.2020 r. do godz. 15.001 14.12 - 17.12.2020 r. do godz. 15.001

2.
Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału 
dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej 
oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

11.05 - 20.05.2020 r. do godz. 15.00 22.07 - 27.07.2020 r. do godz. 15.00

nie dotyczy2 nie dotyczy2

3. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
21.05 - 25.05.2020 r.

II termin3: 15.06 - 18.06.2020 r. 28.07 - 29.07.2020 r.

nie dotyczy2 nie dotyczy2

4. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne).
26.05 - 28.05.2020 r.

II termin3: 5.06 - 18.06.2020 r. 30.07.2020 r.

nie dotyczy3 nie dotyczy3

5. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych.
29.05 - 2.06.2020 r.

II termin3: 15.06 - 18.06.2020 r. 31.07 - 3.08.2020 r.

nie dotyczy2 nie dotyczy2

6. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej. 
3.06 - 8.06.2020 r.

II termin3: 15.06 - 18.06.2020 r. 4.08 - 6.08.2020 r.

nie dotyczy2 nie dotyczy2

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

do 10.06.2020 r., II termin3: do 19.06.2020 r. do 7.08.2020 r.
nie dotyczy2 nie dotyczy2

8. Powiadomienie kandydatów o wynikach sprawdzianu predyspozycji językowych, sprawdzianu kompetencji 
językowych i próby sprawności fizycznej. 

od 10.06.2020 r., II termin3: do 19.06.2020 r. do 7.08.2020 r.
nie dotyczy2 nie dotyczy2

9. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 
oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty. 26.06 - 30.06.2020 r. do godz. 15.00 nie dotyczy

10.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 
potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego 
komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych okoliczności. 

do 24.06.2020 r. do 29.07.2020 r.

do 16.11.2020 r.1 do 18.12.2020 r.1

11.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) 
okoliczności wskazanych w oświadczeniach. 

do 10.07.2020 r. do 14.08.2020 r. 

do 1.12.2020 r.1 do 7.01.2021 r.1 

12. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych. 

13.07.2020 r.  godz. 10.00 17.08.2020 r.  godz. 10.00 
2.12.2020 r.  godz. 10.001 8.01.2021 r.  godz. 10.001 

13. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie 
i psychologiczne z uwzględnieniem obowiązujących przepisów4.

od 11.05 do 14.07.2020 r. 22.07 - 18.08.2020 r. 
od 26.10 do 7.12.2020 r.1 14.12.2020 r. - 14 .01.2021 r.1 

14.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku 
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także 
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej 
nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczeń, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 4-5 ustawy Prawo oświatowe.

13.07 - 20.07.2020 r.  do godz. 15.00 17.08 - 21.08.2020 r.  do godz. 15.00 

2.12 - 10.12.2020 r.  do godz. 15.001 8.01 - 19.01.2021 r.  do godz. 15.001 

15. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych. 

21.07.2020 r.  godz. 13.00 24.08.2020 r. godz. 13:00 
11.12.2020 r.  godz. 13.001 20.01.2021 r.  godz. 13.001 

16. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 
o liczbie wolnych miejsc w szkole. 21.07.2020 r.  do godz. 15.00 24.08.2020 r.  do godz. 15.00

17. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 
o liczbie wolnych miejsc w szkole. 21.07.2020 r. godz. 15.00 24.08.2020 r. godz. 15.00

18. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 28.07.2020 r. do 31.08.2020 r.
do 18.12.2020 r. do 27.01.2021 r.

19. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
20. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia 
21. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły 

1 dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 
2 w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu lutego, nie ma oddziałów, w których 

wymagane jest przeprowadzenie sprawdzianów albo prób sprawności fizycznej 
3 dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie  
4 w szczególności: ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175, z późn. zm.), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 341, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne 
kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. poz. 1651), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia  do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. poz. 1659), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
23 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2020 r. poz. 62).

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów  
do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz liceów 

ogólnokształcących dla dorosłych oraz do klas wstępnych (terminarz na str. 39)

Nabór do szkół ponadpodstawowych Powiatu Złotowskiego będzie odbywał się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową   www.powiatzlotowski.edu.com.pl
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CKZiU  
77- 400 Złotów 
ul. Norwida 10 

Dyrektor  
Grzegorz Kolera
grzegorz.kolera@ckziu-zlotow.pl

CKZiU -

CKZiU Złotów, ul. Norwida 10 CKZiU Złotów, ul. Norwida 10

Złotów

Jastrowie

STRUKTURA SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

Drodzy Uczniowie! Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie stanowi największą, prężnie rozwijającą się, 
placówkę oświatową Powiatu Złotowskiego. Zrzesza najlepsze szkoły zawodowe, szkoły z tradycjami, jednakże 
żywo reagujące na zmiany rynku pracy. Bo to Wy, jesteście sensem działalności naszego Centrum. A Wasze dobro 
jest naszym najwyższym celem! Decydując się na naukę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Złotowie, dokonacie właściwego wyboru. Możecie wybrać naukę w Liceum Ogólnokształcącym o charakterze 
mundurowym, w Technikum czy w Branżowej Szkole I bądź II stopnia. Kierunki kształcenia w szkołach CKZiU 
wynikają z analizy rynku pracy, toteż gwarantujemy, że nauka w Centrum zaprocentuje solidną wiedzą, 
umiejętnościami zawodowymi, dojrzałością i samodzielnością. Tym bardziej, że oferujemy Wam edukację 
w profesjonalnie wyposażonych pracowniach pod przewodnictwem wyspecjalizowanej kadry. Dla Was powstaje 
nowoczesna sala gimnastyczna. Z myślą o Was realizujemy projekty unijne.

Jestem przekonany, że nauka w szkołach Centrum będzie intelektualnym wyzwaniem i przygodą. Tutaj 
zrealizujecie swoje pasje zawodowe, zainteresowania i marzenia!

Zapraszam do CKZiU w Złotowie  
Dyrektor 

Grzegorz Kolera

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie • www.ckziu-zlotow.pl
Szkoły im. Hipolita Cegielskiego

ZaprasZamy na 
Dzień   Otwartych  Drzwi20 marca

2020 roku
od godZiny 9:00

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Złotów, ul. Norwida 10 

Wicedyrektor Dorota Mileszko-Kruk

Centrum Kształcenia Zawodowego
Złotów, ul. Norwida 10 

Wicedyrektor Dorota Mileszko-Kruk

TeCHniKUM
•	 technik	elektronik
•	 technik	elektryk
•	 technik	logistyk
•	 technik	mechatronik
•	 technik	pojazdów 

samochodowych
•	 technik żywienia i usług 

gastronomicznych

LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCąCE
•	 oddział	przygotowania	

wojskowego 
pod patronatem 
Ministerstwa Obrony 
Narodowej      nowość!

Technikum  
im. Hipolita Cegielskiego

Złotów  
 ul. Norwida 10 
Wicedyrektor 

Joanna izdebska

Liceum Ogólnokształcące 
im. Hipolita Cegielskiego

Złotów  
ul. Norwida 10 
Wicedyrektor  

Joanna izdebska

LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCąCE
•	 bezpieczeństwo	 

narodowe

Branżowa Szkoła I stopnia 
im. Hipolita Cegielskiego

Złotów  
 ul. 8 Marca 5
Wicedyrektor  

Lucyna Chwedczyk

BRANżOWA SZKOŁA 
II stopnia 
•	 technik żywienia i usług 

gastronomicznych
•	 technik	handlowiec
•	 technik	pojazdów	

samochdowych
•	 technik	elektryk

Branżowa Szkoła II stopnia 
w systemie dziennym i zaocznym

Złotów  
ul. 8 Marca 5

Wicedyrektor 
Lucyna Chwedczyk

BRANżOWA SZKOŁA 
I stopnia 
•	 ślusarz*
•	 kierowca	mechanik*
•	mechanik	pojazdów	
samochodowych*

•	 klasa	wielozawodowa
*	(praktyka	odbywa	się	
w warsztatach szkolnych)

14 15
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CKZiU Złotów, ul. Norwida 10

NAUKA ZAWODU - INWESTyCJA XXI WIEKU!

*W klasie wielozawodowej możesz się kształcić, między innymi, w zawodach: stolarz, sprzedawca, rolnik, kucharz, kelner, cukiernik, piekarz, 
operator obrabiarek skrawających, tapicer, elektryk, elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, murarz-
tynkarz, lakiernik, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, wędliniarz, zdun, 
złotnik, operator maszyn leśnych i wielu innych.

POZNAJ NASZE ATUTy!

Dlaczego warto wybrać szkołę w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Złotowie?

PO PIERWSZE: POŁOżENIE 
Wiesz, jak do nas trafić? 

To nic trudnego! Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
jest największą placówką oświatową Powiatu Złotowskiego.  
Mieści się w Złotowie, mieście powiatowym, do którego łatwo i szybko 
można	dotrzeć	dostępnymi	środkami	komunikacji	(PKS	i	PKP).	

PO DRUGIE: WyPOSAżENIE 
Czy wiesz, że edukacja w CKZiU spełnia najwyższe 
standardy pod względem wyposażenia?

Nasza szkoła zapewni Tobie:

•	 profesjonalne,	 bogato	 wyposażone	 i	 klimatyzowane	
pracownie komputerowe, 

•	 ośrodki	egzaminacyjne,	w	których	zdasz	egzaminy	zawodowe	
na znanych Ci urządzeniach i przyrządach pomiarowych, 
w znanym i bliskim Ci otoczeniu, 

•	 specjalistyczne,	bardzo	dobrze	wyposażone,	służące	do	nauki	
przedmiotów zawodowych, pracownie m.in.: elektryczne, 
elektroniczne, gastronomiczną, logistyczną, mechatroniczną  
i pneumatyczną oraz super nowoczesną na miarę XXI wieku 
pracownię diagnostyki samochodowej,

•	 darmowe podręczniki, przez cały cykl nauki, dla każdego 
ucznia podejmującego naukę w zawodzie kończącym się 
maturą	(technikum,	liceum	ogólnokształcące),

•	 dofinansowanie zakupu produktów spożywczych na zajęcia 
praktyczne odbywające się w pracowniach żywienia, 

•	 bezpłatne korzystanie z siłowni wewnętrznej i z siłowni 
na świeżym powietrzu oraz z boisk sportowych,

•	 profesjonalnie	wyposażoną	siłownię	wewnętrzną,	dostępną	
dla uczniów także po lekcjach,

•	 bogato wyposażoną salę gimnastyczną, 

•	 bezpłatną	naukę	jazdy	na	profesjonalnym	symulatorze,	

•	 dostęp do bibliotek z multimedialnym centrum informacyjnym,

•	 klasopracownie	 wyposażone	 w	 nowoczesny	 sprzęt	
multimedialny,

•	 bezpłatny	 kurs	 strzelectwa	 sportowego	 z	 wykorzystaniem	
pistoletów i karabinków sportowych,

•	 transport	 młodzieży	 na	 zawody	 sportowe	 nowym,	
komfortowym busem Renault Trafic, 

•	 bezpłatny	dostęp	do	Wi-Fi,

•	 bezpłatną	naukę	jazdy	nową	Toyotą	Auris.

PO TRZECIE: BEZPIECZEŃSTWO 
U nas poczujesz się bezpiecznie!

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie 
przestrzega się najwyższych standardów bezpieczeństwa.  
Zapewniamy monitoring, a także opiekę pedagogiczną, 
psychologiczną i medyczną. Natomiast nowością, od roku szkolnego  
2020/2021, będzie podstawowe ubezpieczenie 100 % młodzieży 
na koszt CKZiU. Wszystko po to, abyś czuł się komfortowo 
i bezpiecznie! 

Rodzicu - będziemy czuwać nad bezpieczeństwem Twojego 
Dziecka!

C K Z i U  -  e d u k a c j a  p r z y s z ł o ś c i !16 17



Z a p l a n u j  s w o j ą  p r z y s z ł o ś ć  i  p r z y j d ź  d o  n a s !

CKZiU - UGRUNTOWANA MARKA!

PO CZWARTE: OFERTA EDUKACyJNA 
Czy zdajesz sobie sprawę, że wykształcenie zawodowe jest 
obecnie najatrakcyjniejsze na rynku pracy? Kończąc naszą 
szkołę, nie będziesz bezrobotny! Będziesz absolwentem 
poszukiwanym przez pracodawców!

Dlatego wychodząc naprzeciw trendom na rynku pracy, 
proponujemy Tobie wykształcenie zawodowe! Nasza oferta 
kształcenia jest bardzo bogata; stanowi ponad 35 zawodów!

 Możesz wybrać coś dla siebie spośród sześciu kierunków 
oferowanych w Technikum im. Hipolita Cegielskiego 
w Złotowie. Uczniowie tej szkoły swoje doświadczenie 
zawodowe zdobywają w nowoczesnych pracowniach oraz 
podczas organizowanych dla nich praktykach zagranicznych. 

Absolwenci technikum zdają egzaminy kwalifikacyjne 
oraz maturę, która daje im możliwość dalszego kształcenia 
w uczelniach wyższych. 

 Możesz także wybrać spośród wielu ciekawych zawodów 
oferowanych w Branżowej Szkole I stopnia im. Hipolita 
Cegielskiego w Złotowie. Co więcej, Ty sam decydujesz o 
miejscu odbywania praktyki. Jeżeli będziesz miał trudności 
z jej znalezieniem, zawsze pomocą w tym zakresie służy 
Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie.

Kończąc Branżową Szkołę I stopnia, będziesz miał również 
szansę dalszego zdobywania wiedzy w Branżowej Szkole 
II stopnia lub w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

UWAGA: Jeżeli masz już ukończone 18 lat i nie możesz 
rozpocząć nauki zawodu u rzemieślnika jako młodociany 
pracownik, wybierz jeden z atrakcyjnych zawodów 
oferowanych przez szkołę i podejmij naukę w Centrum 
Kształcenia Zawodowego. 

 Oferujemy Tobie także naukę w Liceum Ogólnokształcącym 
o specjalności militarnej lub w oddziale przygotowania 
wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony 

Narodowej. Po ukończeniu tych szkół, uzyskujesz dodatkowe 
punkty i możesz ubiegać się o indeks wyższych szkół: wojskowych, 
policyjnych i pożarniczych. Po zakończeniu nauki i zdanej maturze 
zdobędziesz wykształcenie ogólnokształcące i będziesz miał 
drogę otwartą na wyższe uczelnie. 

Czy wiesz, że w CKZiU możesz skorzystać z dofinansowanych 
przez szkołę kursów, dzięki którym zdobędziesz dodatkowe 
uprawnienia?

Organizujemy i dofinansowujemy dodatkowe uprawnienia, 
które możesz zdobyć w trakcie nauki:

w Technikum: 

 technik elektronik + uprawnienia elektryczne do 1 kV, 

 technik elektryk + uprawnienia elektryczne do 1 kV, 

 technik logistyk + kurs operatora wózków widłowych,

 technik mechatronik + uprawnienia elektryczne do 1 kV, 

 technik pojazdów samochodowych + dofinansowanie do 
prawa jazdy kat. B,

 technik żywienia i usług gastronomicznych + kurs 
barmański,

w Liceum Ogólnokształcącym (bezpieczeństwo 
narodowe):

 dofinansowanie do wyjazdu na obóz kondycyjny do 
Kiekrza,

w Liceum Ogólnokształcącym (oddział przygotowania 
wojskowego):

 pełny strój taktyczny,

w Szkole Branżowej i stopnia:

 dofinansowanie kursu prawa jazdy na samochody osobowe 
(kat.	 B)	 dla	 uczniów	 w	 zawodzie	 kierowca	 mechanik,	
odbywających praktyczną nauką zawodu w warsztatach 
szkolnych CKZiU.    

J e s t e ś m y  n a  b i e ż ą c o  z  t r e n d a m i  n a  r y n k u  p r a c y !

NAUKA ZAWODU W SOLIDNyM WyDANIU!

PO PIĄTE: DODATKOWE KWALIFIKACJE 
ZAWODOWE  
W ramach projektu realizowanego także w roku szkolnym 
2020/2021 uczniowie mogą brać udział w kursach zawodowych 
i zdobyć umiejętności cenione i poszukiwane na rynku:

 operator obrabiarek CNC,

 operator mechanicznej obróbki skrawaniem,

 profesjonalne blacharstwo samochodowe,

 spawanie metodą MAG i MIG.

PO SZÓSTE: WSPÓŁPRACA Z INSTyTUCJAMI 
LOKALNyMI  
CKZiU w Złotowie współpracuje z:

 Cechem Rzemiosł Różnych w Złotowie, dzięki temu bez 
problemów będziesz mógł zrealizować praktykę zawodową. 
Bardzo cenimy tę współpracę. Nasi uczniowie, jako pracownicy 
młodociani, zatrudniani są w różnych zakładach rzemieślniczych,

 Unimetalem S.A. i Renolem - zakładami w Złotowie, gdzie 
możesz odbywać zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, 

 Eneą Operator Sp. z o. o. – zapewnia Tobie ciekawe praktyki 
zawodowe. Ta firma jest zainteresowana absolwentami, 
którzy mogą podjąć pracę w energetyce. W 2018 r. podpisana 
została umowa dotycząca współpracy między szkołą a Eneą 
Operator  Sp. z o.o., 

 Komendą Powiatową Policji w Złotowie,

 Komendą Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie,

 Wojskową Komendą Uzupełnień w Pile,

 Złotowską Spółdzielnią Handlowo-Produkcyjną, 

 Inspekcją Transportu Drogowego w Pile.

 KRUS-em, ARiMR-em, ODR-em.

PO SIÓDME: WSPÓŁPRACA Z WyżSZyMI 
UCZELNIAMI 
W związku z tym, że nasza szkoła to szkoła zawodowa, 
współpracujemy z następującymi wyższymi uczelniami:  

 Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym 
w Szczecinie,

 Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, 

 Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, 

 Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy,

 Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Pile, 

 Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu, 

 Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, 

 Szkołą Główną Handlową w Warszawie, 

 Szkołą Policji w Pile. 
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D z i ę k i  C K Z i U  z n a j d z i e s z  p r a c ę !

BąDź UCZNIEM Z PERSPEKTyWAMI!

PO ÓSME: UCZNIOWSKIE OSIąGNIĘCIA 
 Uczniowskie osiągnięcia stanowią dumę CKZiU. Możesz być 

pewny, że w naszej szkole sprawdzisz poziom swoich pasji 
i zainteresowań w konkursach szkolnych, powiatowych, 
okręgowych czy ogólnopolskich. 

 Do nich należą liczne konkursy przedmiotowe: 
matematyczne	 (np.	 „Święto	 liczby	 Pi”),	 informatyczne,	
językowe	 (np.	 „Pół	 żartem,	 pół	 serio”),	 historyczne,	
recytatorskie i ortograficzne. 

 Mamy w szkole finalistów konkursów: logistycznych, języka 
angielskiego, historycznych, artystycznych, sportowych 
i militarnych. 

 Nasi uczniowie biorą udział również w konkursach 
branżowych, podczas których sprawdzają swoją wiedzę 
zawodową. Mowa tu o konkursach: fryzjerskich, stolarskich, 
związanych z logistyką, robotyką czy z wiedzą o żywieniu. 
Co więcej, nasi uczniowie uczestniczą w: Turnieju Klas 
Policyjnych, Turnieju Wiedzy Pożarniczej czy Olimpiadzie 
Techniki Samochodowej.

 Mamy laureatkę w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej 
w Poznaniu.

 Zwyciężamy także w olimpiadach: np. Olimpiadzie Wiedzy 
i Umiejętności Rolniczych, Ergonomii i Bezpieczeństwa 
Prac w Rolnictwie. 

 Organizujemy również wewnątrzszkolne rywalizacje 
o tematyce: motoryzacyjnej, rolniczej, żywieniowej, 
gastronomicznej, bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Reprezentujemy naszą szkołę w licznych zawodach 
sportowych, niejednokrotnie stając na podium np.: 
Mistrzostwo Powiatu Złotowskiego w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych, III miejsce w Szkolnej Lidze 
Lekkoatletycznej, I miejsce w Mistrzostwach Powiatu 
w Szachach Drużynowych, III miejsce w Powiatowym 
Turnieju Tenisa Stołowego. 

 Nasz uczeń zdobył mistrzostwo Europy oraz zwyciężył 
w	Pucharze	Świata	w	podnoszeniu	ciężarów!

PO DZIEWIĄTE: ZAJĘCIA POZALEKCyJNE  
Gdy dysponujesz  wolnym czasem po zajęciach szkolnych, 
zapraszamy Ciebie do dodatkowego uczestnictwa w sekcjach 
sportowych: siatkówki, koszykówki, piłki nożnej i tenisa 
stołowego. Proponujemy Tobie także uczestnictwo w zajęciach 
fakultatywnych, wyrównawczych, kółkach przedmiotowych, 
takich jak: Koło Gastronomiczne, Kółko Zdrowego Żywienia, 
Szkolne Koło Ekologiczne oraz w zajęciach z elektroniki. 

Przystąpiliśmy	 i	 realizujemy	 program	 edukacyjny	 „Logistyka	 dla	
Technika”	prowadzony	przez	Centrum	Transferu	Wiedzy.	W	ramach	
projektu, raz w miesiącu, prowadzona jest lekcja online poprzez 
webinar przygotowany przez praktyków - przedsiębiorców firm 
logistycznych.

UWAGA: w CKZiU prowadzone są zajęcia pozalekcyjne 
w ramach funduszy unijnych.  

C K Z i U  -  z a m i e ń  s w o j ą  p a s j ę  n a  z a w ó d !

SZKOŁA FACHOWCÓW – TWÓJ ZAWÓD, TWOJĄ PRZYSZŁOŚCiĄ!

PO DZIESIĄTE: PROJEKTy UNIJNE 
Pogłębiaj wiedzę i umiejętności. Weź udział w projektach 
unijnych! 

	 Obecnie	 bierzemy	 udział	 w	 projekcie	 „Lepsza	 jakość	
kształcenia	 ogólnego	 w	 CKZiU	 w	 Złotowie”,	 w	 ramach	
którego odbywają się zajęcia: kółko geograficzne, 
kółko	 chemiczne,	 kółko	 fizyczne,	 zajęcia	 „dla	
Młodzików”	 (j.	 angielski	 +	 matematyka)	 oraz	 zajęcia	 dla	
maturzystów	 (j.	 angielski	+	matematyka	oraz	 j.	 niemiecki	
+ matematyka).

 Trwa druga edycja projektu w ramach Erasmus+, która 
zapewni zagraniczne praktyki zawodowe dla naszych 
uczniów w 5 zawodach na poziomie technikum. W maju 
2020 nastepnych 30 uczniów wyjedzie do włoskiego Rimini, 
aby rozwijać się zawodowo i poznawać nową kulturę. 
Planujemy kontynuację tego projektu w następnych 
latach. 

 W roku szkolnym 2020/2021 dalej realizujemy szkolenia 
dla	 uczniów	 w	 ramach	 projektu	 „Wzrost	 potencjału	
zatrudnialności absolwentów i akceleracja kształcenia 
zawodowego CKZiU jako wsparcie dla rozwoju 
w	 północnym	 regionie	 Wielkopolski”.	 Uczestnicy	 będą	
mogli zdobyć dodatkowe kompetencje i umiejętności 
cenione na rynku pracy. 

PO JEDENASTE: INICJATyWy SZKOLNE 
Jeżeli jesteś osobą przedsiębiorczą, pełną energii i masz głowę 
pełną	pomysłów	(i	będziesz	uczniem	CKZiU),	możesz	przyłączyć	
się do Samorządu Szkolnego. Dzięki zaangażowaniu uczniów 
i ich inicjatywie:

 we wrześniu bierzemy udział w Narodowym Czytaniu 
Literatury pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej,

 przygotowujemy akcje prozdrowotne - zdrowo się 
odżywiamy, ćwiczymy i chodzimy na spacery,

 organizujemy turnieje szkolne w piłkę nożną z okazji Dnia 
Sportu,

 aby pogłębić świadomość prozdrowotną, organizujemy dla 
uczniów konferencje, happeningi np. monitorujące zdrowy 
styl życia i odżywiania,

 obchodzimy Europejski Dzień Języków Obcych, w ramach 
którego w naszej komfortowej auli szkolnej odbywają się 
projekcje filmów w oryginalnej wersji językowej,

 bawimy się podczas dyskotek szkolnych,

 przygotowujemy catering na imprezy szkolne 
i pozaszkolne,

 przeprowadzamy dla uczniów szkół ponadpodstawowych 
tematyczne konkursy, zachęcające do wyboru danego 
zawodu i do sprawdzenia swoich umiejętności związanych 
z określoną branżą,

 udzielamy się społecznie, porządkując cmentarze oraz 
biorąc	udział	w	akcjach	ekologicznych,	jak	np.	„Sprzątanie	
Świata”,	czy	zbierając	makulaturę,

 organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi. 
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POZnAŁeŚ nASZe ATUTY!

nie wahaj się, wybierz naszą szkołę, ponieważ:

 panuje tu przyjemna i przyjazna atmosfera,

 bardzo szybko się rozwijamy,

 gwarantujemy uczniom zdobycie solidnej wiedzy,

 kładziemy nacisk na ucznia, jego możliwości 
i zainteresowania,

 stawiamy na współpracę z rodzicami,

 mamy życzliwą, profesjonalną kadrę pedagogiczną 
i zarządzającą,

 mamy nowoczesną bazę dydaktyczną,

 stwarzamy młodzieży bardzo dobre warunki do uprawiania 
sportu i rekreacji,

 posiadamy nowoczesne kompleksy sportowe,

 cieszymy się dobrą opinią pracodawców, która stanowi 
gwarancję późniejszej pracy w zawodzie.

CKZiU - SZKOŁA ENTUZJASTÓW!

Z D O B Ą D ź  Z A W Ó D  P R Z Y S Z Ł O Ś C i !

CHCeSZ ROZWiJAĆ SWOJe PASJe - PRZYJDź DO  nASZeJ SZKOŁY.

C K Z i U  -  PA S J A ,  Z AW Ó D ,  P R Z Y S Z Ł O Ś Ć !

PO DWUNASTE: WOLONTARIAT 
Pomagamy innym, przyjdź do naszej szkoły, pomożesz i Ty! 

Nasi uczniowie aktywnie pracują na rzecz ludzi potrzebujących 
pomocy. Wykonują swoje działania w ramach wolontariatu 
np.	 dla:	 Wielkiej	 Orkiestry	 Świątecznej	 Pomocy	 (w	 naszej	
Szkole	znajduje	się	główny	sztab	WOŚP	w	Złotowie),	Fundacji	
Złotowianka,  Stowarzyszenia Ludzi w Biegu, Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji 
„Zabajka”	 czy	 Złotowskiego	 Hospicjum.	 Co	 roku	 czynnie	
bierzemy	 udział	w	 akcji	 	„Szlachetna	 Paczka”,	 przygotowując	
prezenty świąteczne dla potrzebujących rodzin z naszego 
powiatu. 

PO TRZYNASTE: TRADYCYJne UROCZYSTOŚCi SZKOLne 
Świętuj i baw się razem z nami, bo w CKZiU:

	 odbywają	 się	 tradycyjne	 „Otrzęsiny	 uczniów	 klas	
pierwszych”	na	wesoło,

 bale studniówkowe,

	 z	okazji	Świąt	Bożego	Narodzenia	uczniowie	przygotowują	
jasełka, a potem w poszczególnych klasach odbywają się 
wigilie z prezentami oraz tradycyjnymi potrawami,

 świętujemy Pierwszy Dzień Wiosny, przygotowując dla 
uczniów szereg gier i zabaw,

	 celebrujemy	Święto	Patrona	CKZiU	–	Hipolita	Cegielskiego	
i obchodzimy jubileusze,

 pamiętamy o świętach narodowych i przygotowujemy 
uroczyste apele,

 uroczyście żegnamy absolwentów naszej szkoły. 

PO CZTERNASTE: WyMIANy UCZNIOWSKIE 
Od wielu lat realizujemy międzynarodową wymianę ze 
szkołami	w	Gifhorn	(Niemcy).	Podczas	tych	wyjazdów	młodzież	
ma okazję doskonalić znajomość języków obcych i zawiązać 
nowe przyjaźnie.

PO PIĘTNASTE: SZKOLNE PODRÓżOWANIE 
Z nami zwiedzisz Polskę, a nawet europę! 

 Odwiedzamy Warszawę i Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Udaje nam się tam spotkać sławnego 
polityka lub zasiąść w ławach sejmowych. 

 Odbywamy tradycyjne wycieczki do Berlina na 
Weihnachtsmarkt w okresie przedświątecznym.

 Organizujemy wycieczki zawodowe, podczas których 
odwiedzamy branżowe zakłady pracy i poznajemy 
w praktyce nowe technologie. Odwiedzamy: Agrotech 
Minikowo,	Fabrykę	Maszyn	Sprzętu	Rolniczego	w	Trzciance	
YOSKIN, Agro-show Bednary, BROWAR Poznań, hotel 
GROMADA	 w	 Pile,	 Bydgoską	 Fabrykę	 Kabli,	 elektrownie,	
elektrociepłownie, stacje elektroenergetyczne, 
biogazownie. Uczestniczymy w branżowych targach: np. 
Polagra-Premiery oraz targach energetycznych - EXPO-
POWER sponsorowanych w ramach wspólpracy z Eneą S.A.

 Wyjeżdżamy do Teatru Muzycznego w Gdyni.

 Zwiedzamy inne kraje podczas kilkudniowych wycieczek 
zagranicznych.

 Bierzemy udział w spływach kajakowych i nocnych 
marszach na orientację.
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CKZ – Centrum Kształcenia Zawodowego w Złotowie 

W Centrum Kształcenia Zawodowego w Złotowie 
przeprowadzamy dokształcanie:

a) młodocianych pracowników zatrudnionych w celu nauki 
zawodu i uczęszczających do klas wielozawodowych w 
branżowych szkołach I stopnia w zakresie teoretycznych 
przedmiotów zawodowych. Dokształcanie odbywa się w 
formie czterotygodniowych turnusów, 

b) osób dorosłych - wynikające z potrzeb rynku. 

 Uczniowie mają możliwość korzystania ze wszystkich sal i 
pracowni CKZiU w Złotowie

 Gwarantujemy dobre przygotowanie uczniów i słuchaczy 
do egzaminów zawodowych. 

 Zajęcia prowadzą egzaminatorzy Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej i egzaminatorzy Wielkopolskiej Izby 
Rzemieślniczej w Poznaniu. CKZ efektywnie współpracuje 
z Cechem Rzemiosł Różnych Złotowie. Obecnie prowadzi 
dokształcanie w 22 zawodach. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to zaoczna forma 
edukacji. Nauka w nim odbywa się średnio co dwa tygodnie: 
w soboty od 8:00 do 16:30 i w niedziele od 8:00 do 14:40. 
Oferta Liceum kierowana jest do absolwentów gimnazjów, 
ośmioklasowych	 szkół	 podstawowych	 (wówczas	 nauka	 trwa	
trzy lata) oraz do absolwentów zasadniczych szkół zawodowych 
(nauka	trwa	dwa	lata).	

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
zdobywasz wykształcenie średnie, które jest przepustką do: 

 uzyskania tytułu technika, 

 zdania matury, 

 kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to pozaszkolna forma 
kształcenia ustawicznego dla dorosłych. Program nauczania 
uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach. 
Ukończenie Kursów umożliwia przystąpienie do egzaminu 
zawodowego przed  Okręgową Komisją Egzaminacyjną. 
Na Kurs mogą uczęszczać osoby, które ukończyły 18 lat, są 
po studiach wyższych, szkole średniej, zasadniczej szkole 
zawodowej, gimnazjum lub szkole podstawowej. 

Ukończenie Kursu zapewnia: 

 podniesienie kwalifikacji zawodowych, 

 możliwość zmiany pracy

 zdobycie nowego zawodu, 

 uzupełnienie Twojego wykształcenia. 

Słuchacz może uzyskać tytuł zawodowy lub tytuł technika 
po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia. 

CKZ organizuje kursy przygotowujące do zdania egzaminu 
maturalnego z przedmiotów: matematyka, polski, j. obcy 
i inne. Gwarantuje naukę obsługi komputera i języków obcych, 
proponuje: kurs języka angielskiego - poziom podstawowy 
i zaawansowany; kurs języka niemieckiego - poziom 
podstawowy i zaawansowany; kurs języka niemieckiego dla 
opiekunek osób starszych. 

GWARANTUJEMy! 

 Bezpłatne kursy i szkolenia lub ich najniższe ceny 
w regionie. 

	 Świetnie	 przygotowaną,	 doświadczoną	 i	 życzliwą	 kadrę	
pedagogiczną. 

 Doskonale wyposażone pracownie przedmiotowe. 

 Darmowe materiały egzaminacyjne dla każdego 
słuchacza. 

Uwaga! Organizujemy również szkolenia na zamówienie! 
Zapraszamy! 

CKZiU - SZKOŁA ZAWODOWCÓW! KSZTAŁCiMY W KieRUnKACH PRZYSZŁOŚCi!

Złotów

CKZ 
ul. Norwida 10 
77-400 Złotów 
tel 67 263 30-41

BeZPŁATne FORMY KSZTAŁCeniA  DLA OSÓB  DOROSŁYCH!K S Z TA Ł C i M Y   FA C H O W C Ó W !24 25



NOTATkI

Lp. Rodzaj czynności I Termin II Termin (uzupełniający)

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.
11.05 - 15.06.2020 r. do godz. 15.00 15.07 - 20.07.2020 r. do godz. 15.00

26.10 - 13.11.2020 r. do godz. 15.001 14.12 - 17.12.2020 r. do godz. 15.001

2. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie.2
1.06 - 3.06.2020 r. 21.07 - 24.07.2020 r.

nie dotyczy3 nie dotyczy3

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie.

do 9.06.2020 r. do 31.07.2020 r.

nie dotyczy3 nie dotyczy3

4. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.4
4.06 - 5.06.2020 r. 21.07 - 24.07.2020 r.

nie dotyczy3 nie dotyczy3

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

do 9.06.2020 r. do 31.07.2020 r.

nie dotyczy2 nie dotyczy2

6. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły.
26.06 - 30.06.2020 r. nie dotyczy

nie dotyczy2 nie dotyczy2

7.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów 
potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego 
komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych okoliczności. 

do 16.06.2020 r. do 21.07.2020 r.

do 16.11.2020 r. do 18.12.2020 r.

8.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 
w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 2.07.2020 r. do 7.08.2020 r.

do 1.12.2020 r. do 7.01.2021 r.

9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych. 

3.07.2020 r. godz. 10.00 10.08.2020 r. godz. 10.00

2.12.2020 r. godz. 10.001 8.01.2021 r. godz. 10.001

10. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie i psychologiczne z uwzględnieniem obowiązujących 
przepisów. 

11.05 - 6-07.2020 r. 15.07 - 11-08.2020 r.

26.10 - 7-12.2020 r. 14.12.2020r. - 14-01.2021 r.

11.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia odpowiednio: 
a) w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły policealnej – oryginału świadectwa 
potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie został złożony w uzupełnieniu 
wniosku o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczeń, 
o których mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2b i 2c ustawy Prawo oświatowe, 
b) w przypadku ubiegania się o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia – oryginału świadectwa 
ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, o ile 
nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego 
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 
oraz odpowiednio orzeczeń, o których mowa w art. 135 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Prawo oświatowe. 

3.07 - 13-07.2020 r.  
godz 15:00

10.08 - 18-08.2020 r.  
godz 15:00

2.12 - 10-12.2020 r.  
godz 15:001

8.01.2021 r. - 19-01.2021 r.  
do godz 15:00

12. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych. 

14.07.2020 r.  godz. 13.00 19.08.2020 r.  godz. 13.00 

11.12.2020 r.  godz. 13.001 20.01.2021 r.  godz. 13.001 

13. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 
do 21.07.2020 r. do 26.08.2020 r. 

do 18.12.2020 r. do 27.01.2021 r.1 

14. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

15. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

16. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły 

1 dotyczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 
2 dotyczy szkoły policealnej z programem nauczania wymagającym od kandydatów szczególnych indywidualnych uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w zawodzie 
3 w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu lutego, nie ma oddziałów, w których 

wymagane jest przeprowadzenie sprawdzianów 
4 dotyczy branżowej szkoły II stopnia z programem nauczania wymagającym od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji  
5 w szczególności: ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175, z późn. zm.), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 

r. poz. 341, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne 
kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. poz. 1651), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. poz. 1659), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
23 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2020 r. poz. 62)

6 dotyczy absolwentów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013 (art. 95 ustawy z dnia 22 listopada 
2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 z późn. zm.)  

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów  
na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych

Nabór do szkół ponadpodstawowych Powiatu Złotowskiego będzie odbywał się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową   www.powiatzlotowski.edu.com.pl
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