
Szkoła Branżowa I stopnia w Krzepicach

Terminarz kursów 2020/2021

Klasa I

zawód Termin Ośrodek
ślusarz 19.04 – 14.05.2021 CKZ Kluczbork

sprzedawca 19.04 – 14.05.2021 CKZ Kluczbork
Monter urządzeń i instalacji sanitarnych 15.02 – 12.03.2021 CKZ Kluczbork

stolarz 19.04 – 14.05.2021 ODiDZ Dobrodzień
elektryk 19.04 -14.05.2021 Zespół Szkół

Mechanicznych
Głubczyce

Mechanik pojazdów samochodowych 11.01 – 5.02.2021 CKZ Olkusz
Murarz - tynkarz 19.04 – 14.05. 2021 Wojewódzki Ośrodek

Dokształcania i
Doskonalenia

Zawodowego w
 Opolu

ul. Małopolska 18
Monter zabudowy i robót wykończeniowych

w budownictwie
2.11 – 27.11.2020 CKZ Olkusz

Klasa II

zawód Termin Ośrodek
Murarz - tynkarz 28.09 – 23.10.2020 CKZ Kluczbork

Monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie

7.09 – 2.10.2020 CKZ Olkusz

Mechanik pojazdów samochodowych 23.11 – 18.12.2020 CKZ Kluczbork
stolarz 17.05 – 11.06.2021 CKZ Kluczbork
fryzjer 4.01 – 12.02.2021

Z przerwą na ferie
zimowe 18.01 –

31.01.2021

CKZ Kluczbork

ślusarz 26.10 – 20.11.2020 CKZ Kluczbork



Klasa III

zawód Termin Ośrodek
elektryk 26.10 – 20.11.2020 Zespół Szkół

Mechanicznych
Głubczyce

Monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie

26.10 -20.11.2020 CKZ Kluczbork

stolarz 28.09 – 23.10.2020 ODiDZ Dobrodzień
ślusarz 15.03 – 16.04.2021 CKZ Kluczbork

Mechanik poj.sam. 1.09 – 25.09.2020 CKZ Kluczbork
wędliniarz 11.01 – 5.02.2021 Wschowa

elektromechanik 22.03– 23.04.2021 Wschowa
piekarz 5.10 – 30.10.2020 Olkusz

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku
ul. M. Konopnickiej 11,

tel: 77-418-12-86

wyżywienie : stawka dzienna 12,00 zł (tzn.52,00 tygodniowo x 4 tygodnie=208,00 zł)

zakwaterowanie  198,00 zł (pokój bez łazienki),  208,00 zł (pokój z łazienką)

kaucja 20,00 zł , która jest zwracana w ostatnim dniu kursu jeśli nie ma szkód

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego,
 ul. Małopolska 18 ,  Opole Tel. 77 400 33 44

przy szkole znajduje się internat - tel. (077) 400 33 41 – 43
Uczniowie przyjeżdżają w dniu rozpoczęcia kursu, internat czynny od godz. 7.00

zakwaterowanie: 140 zł /kurs
wyżywienie: Tel. 77 400 33 60



CENTRUM  KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH

W GŁUBCZYCACH

Al. Śląska 1

Tel./fax 77 485 30 87, 77 485 30 88

 Kursanci przyjeżdżają na kurs w poniedziałek w dniu rozpoczęcia zajęć (internat nasz nie jest 
otwarty w niedzielę).

 Zajęcia na kursie trwają od poniedziałku do piątku.
 Kursant powinien posiadać z sobą – skierowanie na kurs, dowód osobisty lub legitymację 

szkolną, kartę informacyjną oraz podanie o przyjęcie do internatu. Jeśli kursant na 
zajęcia dojeżdża powinien posiadać pisemną zgodę rodzica /opiekuna prawnego na 
codzienne dojeżdżanie na zajęcia.

 Opłaty za pobyt i wyżywienie wpłaca się w dniu przyjazdu:

- Opłata za pobyt wynosi 170 złotych,
- Stawka dzienna za wyżywienie wynosi 20 zł osobo/dzień,
- Kaucja za wynikłe szkody wynosi 50 zł, gdy nic nie zostało zniszczone lub uszkodzone kaucja jest 
zwracana w pełnej wysokości.

 Kursanci powinni posiadać obuwie zmienne, środki i przybory toaletowe, przybory szkolne.
 Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy prywatne posiadane przez

 kursantów (laptopy, smartfony, telefony, większą ilość pieniędzy itp.).
 Kursantów obowiązuje regulamin CKZ, internatu, stołówki oraz na czas pobytu na kursie

 regulamin  naszej szkoły.



Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół w Dobrodzieniu

ul. Oleska 7, tel.34 3575246

Internat: ul. Piastowska 66, tel. 34 3575244

Internat czynny od poniedziałku do piątku

Uczniowie przyjeżdżają na kurs w dniu rozpoczęcia kursu tj. w poniedziałek w 
godzinach przedpołudniowych.

Opłaty: Zakwaterowanie: 180 zł Wyżywienie: 168 zł Kaucja: 30 zł

C e n t r u m  K s z t a ł c e n i a  Z a w o d o w e g o  N r  2  w  O l k u s z u

u l .  L e g i o n ó w  P o l s k i c h  3  

Bursa szkolna znajduje się przy szkole 

tel/fax.: 32 643 03 93, 32 75 46 986

1. Za zakwaterowanie, opłata miesięczna - 140,00 zł.

Wpłata gotówką w kasie lub przelewem na konto bankowe:

Zespół Placówek Oświatowych 32-300 Olkusz, ul. Legionów Polskich 3

Nr rachunku: 70 1020 2528 0000 0702 0453 4079

W tytule przelewu proszę wpisać: Nazwisko i imię wychowanka, za jaki okres pobytu



Wpłata musi być dokonana najpóźniej do trzeciego     dnia od zakwaterowania w bursie.

2. Kaucja zwrotna - 100,00 zł.

Kaucja na pokrycie ewentualnych zniszczeń, szkód wyrządzonych przez mieszkańca w trakcie pobytu 
w Bursie. Przy wykwaterowaniu nastąpi jej zwrot (pomniejszona o ewentualne koszty szkód). Wpłata 
tylko gotówką w pierwszym dniu kwaterowania. Proszę nie wpłacać tej kwoty przelewem na konto.

3. Za wyżywienie - stawka dzienna - 18,00 zł.

Wpłata gotówką w kasie lub przelewem na konto bankowe:

Stowarzyszenie Produkt Lokalny "Nad Białą Przemszą" 32-340 Wolbrom, Os. Skalska 3/22

Nr rachunku: 39 1090 1665 0000 0001 2094 4932

W tytule przelewu proszę wpisać: Nazwisko i imię wychowanka, za jaki okres wyżywienia.

Możliwość wnoszenia opłat za żywienie w ratach, płatność z góry.

Za zakwaterowania i wyżywienie możliwość wystawienia faktury VAT.

Przy wpłatach przelewem należy posiadać potwierdzenie przelewu.

Centrum Kształcenia Zawodowego we Wschowie

Plac Kosynierów 1

Internat znajduje się w budynku szkoły. Uczniowie przyjeżdżają w dniu rozpoczęcia kursu, 
internat czynny od godziny 6.00 
Koszt zakwaterowania i wyżywienia w internacie (osobodzień) - 20 zł
nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy Wschowa 35 8669 0001 2011 0012 3868 0001 
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