Harmonogram realizacji kursów dokształcania zawodowego 1 stopnia
odbywających się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Legnicy w roku szkolnym 2017/2018

l.p. termin
1. 29.01.2018-23.02.2018r.
2.

26.02.2018-23.03.2018r.

3.
4.

04.04.2018-30.04.2018r.
14.05.2018-08.06.2018r.

zawód (ilość uczniów)***
fryzjer(4)
kucharz(5)
sprzedawca(5)
kucharz(6)
fryzjer(5)
fryzjer(5)
sprzedawca(5)

***Imienne wykazy uczniów kierowanych na dany termin kursu są wywieszone
na tablicy informacyjnej obok gabinetu kierownika szkolenia praktycznego oraz
dostępne u wychowawców klas.
Od 1.09.2017. płatność za internat tylko przelewem na konto szkoły
Bank PKO SA nr 66 1240 147311110010 1974 6558, przed rozpoczęciem
kursu.
Wysokość kwoty za dany miesiąc można uzyskać telefonicznie - 76 723 3 577
Uczeń zgłaszający się do CKZiU przekazuje wychowawcy uzupełnione:
oświadczenie rodziców i wniosek o przyjęcie do Ośrodka Dokształcania
Zawodowego (druki załączone są do skierowań na kursy).
Uczniowie przyjeżdżający do Internatu powinni posiadać:
 kserokopię imiennego skierowania ze szkoły,
 dowód tożsamości, legitymację szkolną i ubezpieczeniową (jeżeli uczeń
posiada),
 numer PESEL i NIP (jeżeli uczeń posiada),
 pieniądze na internat i wyżywienie/dowód wpłaty za internat i wyżywienie,
 obuwie zmienne („kapcie” oraz klapki pod prysznic),
 piżamę, sztućce, kubek, talerz, przybory toaletowe,
 przybory szkolne, zeszyty,
 wypełnione oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych)

Harmonogram realizacji kursów dokształcania zawodowego 1 stopnia
odbywających się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy
w roku szkolnym 2017/2018
lp. termin
zawód (ilość uczniów)
1. 12.03.2018-13.04.2018r.
murarz-tynkarz (4)
Ferie świąteczne 29.03-03.04.2018r. mechanik pojazdów samochodowych
(11)
2. 16.04.2018-18.05.2018r.
operator obrabiarek skrawających (8)
bez tygodnia 30.04-04.05.2018r.
elektryk(1)
stolarz(1)
3. 21.05.2018-15.06.2018r.
elektromechanik pojazdów
bez 01.06.2018r.
samochodowych (1)
Informacje dotyczące zakwaterowania w Internacie ZSM w Świdnicy
1) Za zakwaterowanie -120 zł płatne na konto Zespołu Szkół Mechanicznych
58-105 Świdnica
Opłaty za internat należy uiszczać po otrzymaniu faktury z księgowości
Jeżeli rodzice będą chcieli dokonać wpłaty przed otrzymaniem faktury należy uiścić opłatę na :
Nr konta GETIN BANK : 85 1560 0013 2005 5077 2000 0001
2)Opłata za wyżywienie na kursie- 15,94 zł za dzień
Nr konta 63 2490 0005 0000 4600 4028 2034 , Gramar
tytuł przelewu : imię i nazwisko ucznia (…………) i miesiąc (……………. 2017r.)
3) 100,00 zł. kaucji ( płatna osobiście w księgowości szkoły)

Dla uczniów odbywających kursy w CKZ w Świdnicy proponujemy zakwaterowanie:
w Internacie Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy
Kontakt:
- bezpośrednio do internatu – 74 858-28-34
- przez szkołę – 74 852-40-94 wew. 34
Przyjęcia do internatu odbywają się od godz. 1500 do 2100 (w dniu poprzedzającym
rozpoczęcie kursu).
Uczniowie przyjeżdżający do Internatu powinni posiadać:
 kserokopię imiennego skierowania ze szkoły,
 dowód tożsamości, legitymację szkolną i ubezpieczeniową (jeżeli uczeń posiada),
 numer PESEL i NIP (jeżeli uczeń posiada),
 pieniądze na internat i wyżywienie/dowód wpłaty za internat i wyżywienie,
 obuwie zmienne („kapcie” oraz klapki pod prysznic),
 piżamę, sztućce, kubek, talerz, przybory toaletowe,
 przybory szkolne, zeszyty,
 wypełnione oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych).
Uczeń zgłaszający się do internatu przekazuje wychowawcy uzupełniony kwestionariusz
-oświadczenia rodziców !

Harmonogram realizacji kursów dokształcania zawodowego 1 stopnia
odbywających się w Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze w roku szkolnym 2017/2018
lp. termin
1. bliżej nieznany -kursy
rozpoczną się od marca
2018r.

zawód (ilość uczniów)
drukarz (2)
monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie (2)

Zakwaterowanie - Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego ul. Botaniczna 74,
76 /Blok A i B/
Kierownik internatu tel. 68 451 38 74
Wychowawcy internatu tel. 68 451 38 77
Uczeń zgłaszający się do internatu przekazuje wychowawcy uzupełnione: oświadczenie
rodziców (druk załączony jest do skierowań na kursy).
Uczniowie przyjeżdżający do Internatu powinni posiadać:
 kserokopię imiennego skierowania ze szkoły,
 dowód tożsamości, legitymację szkolną i ubezpieczeniową (jeżeli uczeń posiada),
 numer PESEL i NIP (jeżeli uczeń posiada),
 pieniądze na internat i wyżywienie/dowód wpłaty za internat i wyżywienie,
 obuwie zmienne („kapcie” oraz klapki pod prysznic),
 piżamę, sztućce, kubek, talerz, przybory toaletowe,
 przybory szkolne, zeszyty,
 wypełnione oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych).

