
UWAGA!!! 
Informacja dla klas I wielozawodowych 
 
 Przed wyjazdem na kurs I, II i III stopnia odbierz : 

• skierowanie na kurs i do internatu w sekretariacie szkoły (tydzień przed 
rozpoczynającym się kursem)       zał .1 

 
• Wzory skierowań musisz odebrać osobiście w sekretariacie. Jeżeli tego nie 

zrobisz Ośrodek Dokształcania nie przyjmie Ciebie na kurs. 
 

• Po odebraniu skierowania kierujesz się do danego Ośrodka. Przekazujesz 
skierowania kierownikowi kursu i w internacie –kierownikowi internatu.  

 
• Pamiętaj, że w Internacie obowiązuje REGULAMIN , do którego musisz się 

zastosować. Pamiętaj, że za  nieprzestrzeganie regulaminu grozi wydalenie (np.: 
palenie papierosów, spożywanie alkoholu, grożby, wyzwiska) 

 
• Po ukończeniu kursu otrzymasz ZAŚWIADCZENIE UKO ŃCZENIA KURSU 

zał.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wzór  skierowania na kurs   zał.1 
pieczęć                                                                                                                          nazwa Ośrodka 

         ……………………………. 

         …………………………….                                                                

 

SKIEROWANIE* 

na turnus dokształcania zawodowego 

Zespół Szkół nr1 im. ST. Staszica w Szczytnie 
........................................................................................................................................ 

( instytucja kierująca ) 
 

Kieruje w czasie od 12.III.2016. do 04.IV. 2016ucznia ( pracownika młodocianego ). 
........................................................................................................................................ 

( imię i nazwisko ) 

urodzona/y dnia ……………………………………. w  ………………………… 
PESEL………………………na turnus dokształcania zawodowego np.: pierwszego   stopnia               
w zawodzie .:    np.: piekarz751204       

( nazwa i kod zawodu zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego) 

wg programu nr   Piekarz751204/ODiDZ/2013 zgodnie z planem nauczania : 
1.   Technologie produkcji piekarskiej      -  56 godz. 
2.   Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym             -  60 godz. 
3.  Język obcy w produkcji piekarskiej(J. angielski)                          -  20 godz. 
 
Koszty dydaktyczne i opiekuńcze kursu ( określone w umowie koordynacyjnej ) na podstawie 
wystawionej faktury ponosi  
.Zespół Szkół nr1 ul. Mickiewicza 10 , 12-100 Szczytno 
NIP 745-10-06-468 
Do wiadomości : 
1. Zakład pracy 
2. a/a                     
 
 

…………………………… 
          Pieczątka ,podpis                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
Uczestnik kursu powinien zgłosić się w dniu rozpoczęcia lub w dniu poprzedzającym zajęcia w godz.  
 np.: 7 – 13  
Z następującymi dokumentami i wyposażeniem : 

- skierowanie imienne ze szkoły na kurs dokształcania zawodowego; 
- skierowanie imienne ze szkoły do internatu na pobyt w trakcie dokształcania zawodowego; 
- oświadczenie; 
- dowód osobisty, legitymacja szkolna; 
- książeczka ubezpieczeniowa; 
- pieniądze na opłacenie pobytu w kwocie ................. 
- przybory szkolne 
- rzeczy osobiste ( przybory toaletowe; bieliznę osobistą, dzienną, nocną, obuwie zmienne ). 
Przed wystawieniem skierowania należy uzyskać potwierdzenie organizacji kursu w ośrodku 
szkoleniowym. 
• Wypełnia szkoła, zakład pracy. 

- 
 
 

• Opinia wychowawcy 
 

1.Opinia i zalecenia wychowawcy ze szkoły (np.: trudności w koncentracji, konfliktowość,   
trudności w nauce itp.): 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

…………………………………………..                                  
                                                                                                     ( podpis wychowawcy)                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Wzór  skierowania do internatu   zał.1 
                                     Nazwa internatu 

............................................................ 
                                                                                                                                                  ( internat, bursa ) 

                                                                                                              
                     ………………………………………… 

                                                                                                                                                    ( adres, tel.) 

 

                        ……………………………………………………      

....................................... 
           ( pieczęć)                

                                                                                                 

 

SKIEROWANIE* 
do internatu na pobyt w trakcie kursu dokształcania zawodowego 

 
Zespół Szkół nr 1 im. ST. Staszica w Szczytnie 

........................................................................................................................................ 
( instytucja kierująca ) 

 

kieruje ucznia ( pracownika młodocianego ) 
................................................................................................................................................... 

( imię i nazwisko ) 

urodzona/y dnia ……………………..w  ………………  PESEL……………………………. 
na kurs dokształcania zawodowego turnusu (stopnia):    pierwszego 
w zawodzie:   piekarz751204  w terminie np.: od  12.III.2016. do 04.IV. 2016  
                                     ( nazwa i kod zawodu zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego) 
 
Koszty związane z pobytem w internacie pokrywają rodzice/ opiekunowie prawni.  
Do wiadomości : 
 
................................................ 
................................................                                                           
................................................                                          ..............................................                                                                               
                               dyrektor 

 
Uczestnik kursu powinien zgłosić się np.: w dniu rozpoczęcia  w godz. 7 – 13; lub w dniu poprzedzającym kurs  
po godz. 16 
Z następującymi dokumentami i wyposażeniem : 

- skierowanie imienne ze szkoły na kurs dokształcania zawodowego; 
- skierowanie imienne ze szkoły do internatu na pobyt w trakcie dokształcania zawodowego; 
- oświadczenie; 
- dowód osobisty, legitymacja szkolna; 
- książeczka ubezpieczeniowa; 
- pieniądze na opłacenie pobytu w kwocie ................. 
- przybory szkolne 
- rzeczy osobiste ( przybory toaletowe; bieliznę osobistą, dzienną, nocną, obuwie zmienne ). 

Przed wystawieniem skierowania należy uzyskać potwierdzenie organizacji kursu w ośrodku szkoleniowym. 
• Wypełnia szkoła, zakład pracy. 

 
 
 



Nazwisko i imię ucznia............................................................................................. 
Adres zamieszkania................................................................................................. 
PESEL  ....................................................... 
Nazwisko i imiona rodziców lub opiekunów, telefon............................................... 
……………………………………………………………………………………………… 

          

 
 
OŚWIADCZENIE* 

I. 
1. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*, aby w razie nagłego zachorowania lub wypadku 

służba zdrowia udzieliła mojemu dziecku koniecznej pomocy. 
2. Zobowiązuję się do pokrycia finansowego ewentualnych szkód wyrządzonych na 

terenie internatu/bursy przez moje dziecko 
3. Zobowiązuję się do wniesienia opłat za pobyt mojego dziecka w internacie/bursie w 

dniu rozpoczęcia zajęć. 
4. Przyjmuję do wiadomości, że uczeń nie przestrzegający regulaminu placówki może 

zostać skreślony z listy mieszkańców internatu/bursy. 
 
 
Informacyjna karta zdrowia ucznia: 
(uwagi o stanie zdrowia, przebyte choroby, zażywane leki, inne potrzeby ucznia) 
 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w skierowaniu, do 
realizacji dokształcania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych.(Dz. U. z 2002r.poz962 z późn. zm.) 

  
 
  
 
 ......................................................................    ……………………………… 
             (data i  podpis rodziców, opiekunów )                                                                                                  ( data i podpis ucznia ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Wypełnia uczeń, rodzice. 

 

 

 



Po zakończonym kursie otrzymasz  zał.2 
...................................................... 
(pieczątka ośrodka dokształcania 
i doskonalenia zawodowego) 

 
ZAŚWIADCZENIE 

o uko ńczeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pra cowników 
     
Zaświadcza się, że Pan/i                 Maksymilian Ober 

(imię/imiona i nazwisko) 

       22 luty 1994r.          Warszawa                        94222701000 
..........................................                     ............................................                  ..................................................... 

(data urodzenia)                                                      (miejsce urodzenia)                                                        (numer PESEL) 

ukończył/a turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zawodzie   

Piekarz 
.....................................................................................................................................................................................  
w zakresie   turnusu ……………I stopnia…….. ………zgodnie z programem nauczania nr 
…………………………… … Piekarz751204/ODiDZ/2013 ………………………………. 
prowadzony przez   OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO  
przy Zespole Szkół nr1 ,im. Stanisława Staszica w Szczytnie  

(nazwa i adres ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego) 
 

Zaświadczenie wydano na podstawie §17 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia11stycznia 2012 r. 
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). 
               

 
................................................................................... 

(miejscowość, data) 

 
Nr ZS1ODiDZ.4221.004.2016/P 

 
....................................................................... 

(pieczątka i podpis dyrektora ośrodka 
dokształcania i doskonalenia zawodowego) 

 
 

Oceny uzyskane z przedmiotów zawodowych teoretycznych objętych programem nauczania 
realizowanym na turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników : 
 

Lp. Nazwa zajęć Wymiar godzin 
zajęć 

Ocena 

1. Technologie produkcji piekarskiej 56 godz. bardzo dobry 

2. Działalność gospodarcza w przetwórstwie 
spożywczym              

60 godz. dostateczny 

3. Język obcy w produkcji piekarskiej 
(J. angielski) 

20 godz. dostateczny 

Opuścił/a ogółem  4 godz. w tym nie usprawiedliwiono 4 godz. 
Uzyskał/a ocenę z zachowania: bardzo dobre 
 
Ocena z zachowania zależy głównie od frekwencji na kursie 
Przykład: 0 godzin opuszczonych – wzorowe,1-8 godzin opuszczonych- bardzo dobre, 
9-15 godzin opuszczonych-dobre,16-22 godzin opuszczonych –poprawne,23-30-
nieodpowiednie,powyżej 30 -naganne 

                                                                     


