
Plan i terminarz kursów II stopnia dokształcania zawodowego 

teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2020/2021 
dla absolwentów szkoły podstawowej 

 

L.p Zawód 

Termin 

kursu 
Miejsce szkolenia Opłata za internat 

Data odbioru 

skierowania  

w sekretariacie 

1 Kucharz  

26.10.2020 - 

20.11.2020 

OD i DZ przy  

Zespole Szkół nr 2 
ul. Piastowska 5     78 - 100 Kołobrzeg  

Tel. 94 352 39 36 
 

Zakwaterowanie: 

Bursa Międzyszkolna nr 2 

ul. Grottgera 11  78-100 Kołobrzeg       
Tel. 94 35 22 120 

Zakwaterowanie: 140 zł. 

(opłaca uczeń) 

 

 

Koszty wyżywienia 

całodziennego:  
 

17 zł./za dzień 

(opłaca uczeń) 

od 12.10.2020 

2 Sprzedawca  

19.04.2021 - 

14.05.2021 
Technikum Ekonomiczne 

ul. Sowińskiego 1 70-236 Szczecin  

Tel. 91 448 90 03 

 
Zakwaterowanie: 

Internat Zespołu Szkół Rzemieślniczych  

ul. Chmielewskiego 19   70-028 Szczecin 

Tel. 91 482 07 46 

Zakwaterowanie: 140 zł. 

(opłaca uczeń) 

 

Koszty wyżywienia 

całodziennego:  
 

16 zł./za dzień 

(opłaca uczeń) 
 

Numer konta: 86 1020 4795 

0000 9802 0278 5368  
Bank PKO BP Szczecin 

W tyt. przelewu: imię i nazwisko ucznia 
 

50 zł. kaucja / płatne gotówką 

od 05.04.2021 

3 
Monter sieci i instalacji 

sanitarnych  

26.10.2020 - 

20.11.2020 

Powiatowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego (PCKZiU)  

ul. Warmińska 1 

78 – 500 Drawsko Pomorskie  
Tel. 94 363 00 52 514 206 215 

 

 
 

Zakwaterowanie: 

Bursa PCKZiU 

Tel. 508 941 009 

 

ul. Warmińska 2 

78 – 500 Drawsko Pomorskie  
 

Zakwaterowanie: 140 zł. 

(opłaca uczeń) 

 

 

Koszty wyżywienia 

całodziennego:  
 

14,00 zł./za dzień 

(opłaca uczeń) 

 

50 zł. kaucja  

 
Bank PKO BP Oddział 1  

w Drawsku Pomorskim  

16 1020 2847 0000 1002 0121 3149 
 

 

od 12.10.2020 

4 
Mechanik –monter 

maszyn i urządzeń   

23.11.2020 - 

18.12.2020 

od 09.11.2020 

5 

 

 Mechanik – operator 

maszyn do produkcji 

drzewnej 

23.11.2020 - 

18.12.2020 

od 09.11.2020 

6 
Mechanik pojazdów 

samochodowych  

15.02.2021 - 

12.03.2021 

od 01.02.2021 

 

  Uczeń  tydzień przed terminem kursu powinien zadzwonić do internatu i upewnić się czy ma zarezerwowane miejsce ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Turnusy zawodowe trwają 4 tygodnie, po 35 godzin/tydzień (łącznie 140 godz.) 

 Uczeń zgłasza się do szkoły w dniu rozpoczęcia kursu o godz. 8.00 z niżej wymienionymi 

dokumentami: 

• imienne skierowanie ze szkoły, 

• dowód osobisty lub legitymację szkolną, 

• numer PESEL, 

• przybory szkolne, podręczniki lub pieniądze na ich zakup, 

• zeszyt z kursu I i II stopnia (dot. uczniów kl. II i III), 

INTERNAT 

• skierowanie do internatu oraz oświadczenie podpisane przez ucznia, rodziców, wychowawcę 

klasy (informację o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zachowaniu i funkcjonowaniu  

w środowisku rówieśniczym, ewentualnym nadzorze kuratora, chorobach przewlekłych itp.), 

• pieniądze na opłacenie internatu, wyżywienia, 

• przybory toaletowe, bieliznę nocną, osobistą, miękkie obuwie, 

• prześcieradło, poszewki na poduszkę i kołdrę, 

• zaświadczenie od lekarza, że stan zdrowia pozwala na pobyt w internacie i na zajęciach 

lekcyjnych - dotyczy dziewcząt w ciąży i uczniów przewlekle chorych. 

 

Przyjęcia do internatu odbywają się w godzinach popołudniowych od godziny 1400 w dniu 

poprzedzającym rozpoczęcie kursu.  

 

Uczniowie przyjeżdżający po rozpoczęciu zajęć edukacyjnych bez pisemnego usprawiedliwienia ze 

szkoły lub lekarza oraz nieposiadający kompletu dokumentów nie będą przyjmowani na kurs.  

 

Uwaga – egzaminy klasyfikacyjne nie są z góry planowane i mogą wystąpić tylko w przypadku 

dłuższego zwolnienia lekarskiego podczas trwania kursu.  

 

 

 

 

Uwaga !! 

W PRZERWACH ŚWIĄTECZNYCH I FERIACH ZIMOWYCH, JEŻELI UCZEŃ NIE UZYSKA 

 OD PRACODAWCY URLOPU TO POWINIEN ODBYWAĆ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  

W ZAKŁADZIE PRACY 

 


