
REGULAMIN REKRUTACJI DO CENTRUM KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W BRODNICY  

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. 

3. Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 

2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) 

4. Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Nr 33/2020 z dnia 25 maja 2020r. w 

sprawie nowych terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, a także terminów 

składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 na semestr pierwszy klas I publicznych 

szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla 

dorosłych w województwie kujawsko - pomorskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Postanowienia ogólne 

 

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy. 

2. Szkoła ogłasza zasady postępowania rekrutacyjnego na stronie internetowej 

www.ckziubrodnica.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terminy rekrutacji 
 

Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży: technikum oraz branżowa szkoła I stopnia 

 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych 

pięcioletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I 

stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 15 czerwca 2020 r. 
(poniedziałek) 

do 10 lipca 2020r. 

(piątek) 

do godz. 15:00 

2. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej 

technikum i branżowej szkoły I stopnia o świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej. 

 

do 10 lipca 2020r. 

(piątek) 

do godz. 15:00 

3. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej 

technikum i branżowej szkoły I stopnia o zaświadczenie o 

wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

 

do 04 sierpnia 2020r. 
(wtorek) 

do godz. 15:00 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do klasy pierwszej technikum i szkoły 
branżowej I stopnia oraz dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w 
oświadczeniach, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności mowa 
w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe. 

 

do 04 sierpnia 2020r. 

(wtorek) 

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do klasy pierwszej technikum i szkoły 
branżowej I stopnia oraz 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 11 sierpnia 2020r. 

(wtorek) 

4. 

Podanie do publicznej wiadomości na stronie szkoły: 

www.ckziubrodnica.pl przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

 

12 sierpnia 2020r. 

(środa) 

 godz. 12:00 

5. 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 

skierowania na badanie lekarskie  

 
 

od 15 czerwca 2020r. 

(poniedziałek) 

do 14 sierpnia 2020r. 

(piątek) 

 



6. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata 
pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia 
oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i 
oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu 
wniosku o przyjęcie do pięcioletniego technikum i 
trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, a  w przypadku 
technikum i branżowej szkoły I stopnia – także 
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o 
braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu. 

 

od 13 sierpnia 2020r. 

(czwartek) 

do 18 sierpnia 2020r. 
(wtorek) 

do godz. 15:00 

7. 
Podanie do publicznej wiadomości na stronie szkoły: 
www.ckziubrodnica.pl przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

 19 sierpnia 2020r. 

(środa) 

 

 

 

 

Branżowa Szkoła II stopnia 

 

 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie na semestr pierwszy klasy I 

branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

od 24 czerwca 2020 r. 
(środa) 

do 4 sierpnia 2020r. 

(wtorek) 

do godz. 15:00 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie na semestr pierwszy kl. I branżowej szkoły II 
stopnia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków poświadczonych w 
oświadczeniach, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności mowa 
w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe. 

 

do 4 sierpnia 2020r. 

(wtorek) 

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie na semestr pierwszy kl. I branżowej szkoły II 
stopnia oraz 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 11 sierpnia 2020r. 

(wtorek) 

 

 

 

 

4. 

Podanie do publicznej wiadomości na stronie szkoły: 

www.ckziubrodnica.pl  przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

12 sierpnia 2020r. 

(środa) 

 godz. 12:00 



5. 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 

skierowania na badanie lekarskie  

 

 

 

od 24 czerwca 2020r. 

(środa) 

do 14 sierpnia 2020r. 
(czwartek) 

 

6. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata 
pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia 
oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I 
stopnia, bądź świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły 
zawodowej, zaświadczenia o zawodzie nauczanym 
branżowej szkole I stopnia bądź w zasadniczej szkole 
zawodowej o ile nie zostało ono złożone wraz z 
wnioskiem o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia, a 
także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie 
o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu.  

 

do 18 sierpnia 2020r. 

(wtorek) 

do godz. 15:00 

7. 
Podanie do publicznej wiadomości na stronie szkoły: 

www.ckziubrodnica.pl przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

 19 sierpnia 2020r. 

(środa) 

do godz. 14:00 

 

 

 

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych 

 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1.  

Składanie wniosków o przyjęcie na semestr I klasy 

pierwszej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

od 24 czerwca 2020 r. 
(środa) 

do 4 sierpnia 2020r. 

(wtorek) 

do godz. 15:00 

2.  

Podanie do publicznej wiadomości na stronie szkoły: 

www.ckziubrodnica.pl listy kandydatów przyjętych do 

szkoły . 
19 sierpnia 2020r. 

(środa) 
do godz. 14:00 

 
 
 
 

Szkoła policealna 

 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1.  

Składanie wniosków o przyjęcie na semestr I szkoły 

policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

od 24 czerwca 2020 r. 
(środa) 

do 4 sierpnia 2020r. 

(wtorek) 

do godz. 15:00 



2.  

Wydawanie skierowań na badania lekarskie kandydatowi 

zakwalifikowanemu do przyjęcia, który dokonał wyboru 

kształcenia w danym zawodzie. 

 

 

od 24 czerwca 2020r. 

(środa) 

do 14 sierpnia 2020r. 

(czwartek) 

 

3.  
Podanie do publicznej wiadomości na stronie szkoły: 
www.ckziubrodnica.pl listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

 

12 sierpnia 2020r. 

(środa) 
 

4.  
Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego 
posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono 

złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły 
policealnej, a także zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

do 18 sierpnia 2020r. 

(wtorek) 
do godz. 15:00 

 

5.  
Podanie do publicznej wiadomości na stronie szkoły: 

www.ckziubrodnica.pl przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

19 sierpnia 2020r. 

(środa) 

do godz. 14:00 

 

 

 

 

 

Szkoła podstawowa dla dorosłych 

 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1.  
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej 

dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

od 24 czerwca 2020 r. 

(środa) 

do 30 lipca 2020r. 

(czwartek) 

do godz. 15:00 

2.  

Podanie do publicznej wiadomości na stronie szkoły: 

www.ckziubrodnica.pl listy kandydatów przyjętych do 

szkoły . 

 

19 sierpnia 2020r. 

(środa) 
do godz. 14:00 

 

http://www.ckziubrodnica.pl/


Postępowanie rekrutacyjne 

I. Technikum 

1. Etap I:  

Komisja Rekrutacyjna  dokonuje wstępnej weryfikacji dokumentacji złożonej przez 

kandydatów i ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. 

2. Etap II:  

Komisja Rekrutacyjna analizuje osiągnięcia kandydatów obejmujące m. in. wyniki 

egzaminu ósmoklasisty organizowanego przez OKE w klasie ósmej szkoły podstawowej 

aktywność i uzyskane rezultaty w konkursach przedmiotowych, szkolnych i pozaszkolnych oraz 

ustala system punktowy: 

 

a. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przeliczane na punkty: 

Oddział Przedmioty 

• technik ekonomista j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

• technik informatyk j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

• technik mechatronik j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

• technik budownictwa j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

• technik logistyk j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

• technik reklamy j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

• technik architektury krajobrazu j. polski, j. obcy, matematyka, biologia 

• technik żywienia i usług gastronomicznych j. polski, j. obcy, matematyka, biologia 

• technik hotelarstwa j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

• technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Kryteria i sposób przeliczania osiągnięć na punkty określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.08.2019 r. : 



Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty dla absolwentów szkoły podstawowej 

Maksymalna 

liczba punktów 

możliwa do 

uzyskania 

1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 

łącznie do 100 

pkt: 

 • język polski (wg przeliczenia 1%=0,35 pkt)  35 

 • matematyka (wg przeliczenia 1%=0,35 pkt)  35 

 • język obcy nowożytny (wg przeliczenia 1%=0,30 pkt)  30 

2. Oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 
łącznie do 72 

pkt: 

(język polski, matematyka oraz dwa zajęcia edukacyjne wskazane przez szkołę) 

•  • stopień celujący  18 

•  • stopień bardzo dobry  17 

•  • stopień dobry  14 

•  • stopień dostateczny  8 

•  • stopień dopuszczający  2 

3. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem  7 

4. Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych. (W przypadku gdy kandydat ma więcej niż 

jedno osiągnięcie, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18). 

łącznie do 18 

pkt: 

4.1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na 

podstawie zawartych porozumień 

a. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego  10 

b. tytuł laureata konkursu tematycznego  7 

c. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  5 

4.2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu 

ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy o systemie oświaty 

a. tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym programem nauczania szkoły 

artystycznej 

10 

 

b. tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej 

4 

 

c. tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej 

3 

 

4.3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty 

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 

b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 

c. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 

d. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 7 

e. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 

f. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 

4.4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, 

przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy o systemie oświaty 

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły 

10 

 

b. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej 

7 

 

c. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej 

5 

 

d. tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej 

7 

 

e. tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej 

3 

 

f. tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej 

2 

 

4.5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 4.1-4.4, artystycznych lub sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowym 4 

b) krajowym 3 

c)wojewódzkim 2 

d) powiatowym 1 

5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 

wolontariatu 
3 

 



 

c. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie artykułu 132 ustawy Prawo oświatowe, są 

przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności. 

d.  Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 200 pkt. 

 

O przyjęciu kandydata do Technikum decyduje suma uzyskanych podczas rekrutacji punktów. 

 

II. Branżowa szkoła I stopnia 

 

O przyjęciu kandydata do szkoły branżowej I stopnia w wybranym zawodzie decyduje komplet 

dokumentów, który można składać od 15 czerwca do 10 lipca do godz. 15.00 oraz od 31 lipca do 

4 sierpnia w sekretariacie szkoły. 

 

III. Branżowa szkoła II stopnia 

 

O przyjęciu kandydata do branżowej szkoły II stopnia decyduje komplet dokumentów, który 

można składać od 24 czerwca do 4 sierpnia do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły. 

 

IV. Szkoła policealna 

 

O przyjęciu kandydata do szkoły policealnej decyduje komplet dokumentów, który można 

składać od 24 czerwca do 4 sierpnia do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły. 

 

V. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych 

 

O przyjęciu kandydata do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych decyduje komplet 

dokumentów, który można składać od 24 czerwca do 4 sierpnia do godz. 15.00 w sekretariacie 

szkoły. 

 

 

VI. Szkoła podstawowa dla dorosłych 

 

O przyjęciu kandydata do szkoły podstawowej dla dorosłych decyduje komplet dokumentów, 

który można składać od 24 czerwca do 30 lipca do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły. 

 

 



Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania w trybie art. 158 ust.6-9 Ustawy 

Prawo oświatowe. 

Wymagane dokumenty 

Technikum 

1.  Wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz wniosku należy pobrać ze strony 

internetowej www.ckziubrodnica.pl). 

2.  Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

3.  Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty ( oryginał). 

4.  Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. 

5.  Dwa zdjęcia legitymacyjne. 

6.  Za zgodą rodziców informacje o pomocy psychologiczno-pedagogicznej – opinię, 

orzeczenie (IPET – dopiero po pozytywnym wyniku rekrutacji). 

7.  Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

8.  Zaświadczenie o aktywności społecznej – wolontariacie. 

Szkoła branżowa I stopnia w wybranym zawodzie 

1.  Wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz wniosku należy pobrać ze strony 

internetowej www.ckziubrodnica.pl). 

2.  Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

3.  Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty ( oryginał). 

4.  Pozytywna opinia dot. zawarcia umowy w celu przygotowania zawodowego z Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej – dotyczy uczniów, którzy nie ukończą do końca roku 

kalendarzowego 2020 15 lat. 

5.  Dwa zdjęcia legitymacyjne. 

6.  Za zgodą rodziców informacje o pomocy psychologiczno-pedagogicznej – opinię, 

orzeczenie, IPET. 

7.  Umowa o pracę lub zaświadczenie o przyjęciu na naukę zawodu w celu przygotowania 

zawodowego z Cechu Rzemiosł lub od pracodawcy. 

 

 

Szkoła policealna 

1.  Wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz wniosku należy pobrać ze strony 

internetowej www.ckziubrodnica.pl ). 

2.  Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej. 

3.  Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

4.  Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań 



zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. 

5.  Trzy zdjęcia legitymacyjne. 

Branżowa szkoła II stopnia 

Wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz wniosku należy pobrać ze strony internetowej 

www.ckziubrodnica.pl ). 

Oryginał świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły 

zawodowej. 

   Dwa zdjęcia legitymacyjne. 

Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia bądź w zasadniczej 

szkole zawodowej. 

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawody. 

 

 

 

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych 

1.  Wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz wniosku należy pobrać ze strony 

internetowej www.ckziubrodnica.pl). 

2.  Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły 

zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia. 

3.  Trzy zdjęcia legitymacyjne. 

 

 

Szkoła podstawowa dla dorosłych 

1.  Wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz wniosku należy pobrać ze strony 

internetowej www.ckziubrodnica.pl ). 

2.  Oryginał świadectwa ukończenia kl. VI szkoły podstawowej. 

3.     Dwa zdjęcia legitymacyjne. 

4.  Opinia wychowawcy. 

5.  Opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

 

  

Dyrektor CKZiU 

mgr inż. Jacek Gniadkowski 

 


