
Informacje dla kandydatów

Od 17 maja do 21 czerwca  do godz.  00
15

złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I.
od 25 czerwca  do 14 lipca do godz.  00

12
złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty (kopie).
do 21 lipca weryfikacja wniosków o przyjęcie 
do klasy pierwszej 
22 lipca do godz.  podanie do publicznej 

0012
wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
 i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
do 17 maja do 26 lipca wydanie przez Technikum, 
Branżową Szkołę I stopnia skierowań  na badania 
lekarskie.
do 23 lipca do godz.   przedłożenie oryginału 

0010
świadectwa  ukończenia szkoły podstawowej i 
oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty.
30  lipca do godz.  podanie do publicznej 

0014
wiadomości listy kandydatów.

Zasady rekrutacji
W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu 

ósmoklasisty stosujemy zasady:

1. Wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego,  

matematyki, języka nowożytnego na poziomie 

podstawowym (wynik mnoży się przez 0,35)

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć 

edukacyjnych za oceny wyrażone w stopniach:

Ocena na świadectwie: cel - 18 pkt, bdb - 17 pkt, db - 14 

pkt, dst - 8 pkt, dop - 2 pkt. 

3. Za świadectwo z wyróżnieniem przyznaje się  7 pkt.

4. Za działalność społeczną 3 pkt.

7. Za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe 

przyznaje się maksymalnie 18 punktów.

8. Ustalone są 4 wybrane przedmioty punktowane przy 

naborze, maksymalnie 72 punkty do zdobycia.

Mail:  tel.: 537 829 142rekrutacja@zsczernikowo.pl,

Atuty naszych szkół
Dlaczego ZS w Czernikowie?

Komfortowe warunki, nowoczesna baza

Praktyki i staże zawodowe

Przyjazna, domowa atmosfera

Własny ośrodek egzaminacyjny

Blisko domu, dodatkowe zajęcia

OFERTA
 NA ROK 2021/2022
TO TWOJE SZKOŁY:

* LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

* TECHNIK INFORMATYK

* TECHNIK LOGISTYK

* BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

87-640 Czernikowo, 

ul. Gimnazjalna 1

www.zs.czernikowo.pl; 

tel.: 537819461

mail: zs@czernikowo.pl

Wszystkie sale z multimediami



Liceum Ogólnokształcące 

im. M. Kopernika w Czernikowie

Technikum 

im. M. Kopernika w Czernikowie

Branżowa Szkoła I Stopnia 

im. M. Kopernika w Czernikowie

Nauka trwa 4 lata 
Od pierwszej klasy  – realizujemy przedmioty 
rozszerzone.
Od drugiej klasy - realizujemy przedmioty 
dodatkowe i zajęcia warsztatowe.
Po ukończeniu szkoły uczeń uzyskuje wykształcenie 
średnie ogólne i zaświadczenia z kursów.
Po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymuje 
świadectwo dojrzałości. 
Po szkole może kontynuować naukę na wyższej 
uczelni, szkole policealnej lub zdobyć zawód na 
kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

klasa o profilu kosmetycznym
Przedmiot rozszerzony: język polski, biologia i 
język angielski 
Przedmiot uzupełniający: edukacja kosmetyczna, 
edukacja prozdrowotna
Dodatkowo: warsztaty kosmetyczne 

klasa o profilu psychologiczno-
pedagogicznym
Przedmiot rozszerzony: język polski, wos i język 
angielski 
Przedmiot uzupełniający: podstawy psychologii, 
podstawy pedagogiki  
Dodatkowo: zajęcia warsztatowe w przedszkolu
Współpraca: z salonami kosmetycznymi i 
przedszkolami

Nauka trwa 5 lat. Po ukończeniu szkoły uczeń uzyskuje 
wykształcenie średnie ogólne, a po zdaniu egzaminu 
zawodowego z poszczególnych kwalifikacji uczeń 
uzyskuje stopień technika informatyka, technik 
logistyka. Można też kontynuować następnie naukę jak 
po liceum. Jest też możliwość podejścia do matury. 

Technik informatyk

INF.02 - Montaż i eksploatacja systemów 
komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
INF.03 - Programowanie, tworzenie i 
administrowanie stronami internetowymi i bazami 
danych
Szkoła posiada 4 pracownie informatyczne w tym 
specjalistyczne laboratorium informatyczne oraz 
bogato wyposażony ośrodek egzaminacyjny

Technik logistyk

Nauka trwa 3 lata w dualnym systemie kształcenia 
(klasa wielozawodowa)
Ukończenie umożliwia uzyskanie kwalifikacji 
zawodowych w wybranym kierunku kształcenia
Wykształcenie ogólne zdobywasz w szkole

Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w 
Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 
we Włocławku
Praktyczne kształcenie zawodowe realizowane jest 
w zakładach pracy u wybranych pracodawców
Tytuł technika można zdobyć po uzupełnieniu 
wykształcenia średniego oraz wybranych 
kwalifikacji zawodowych

Kształcimy  w najnowocześniejszych 
multimedialnych klasopracowniach 

Kształcimy aktualnie w zawodach 

wybranych przez uczniów:

Sam wybierasz 
sobie zawód!!! 
cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, 

elektryk, fryzjer, kucharz, magazynier logistyk,

mechanik pojazdów samochodowych, murarz- tynkarz, 

piekarz, rolnik, sprzedawca, stolarz, ślusarz.

Współpracujemy z WSG w Bydgoszczy

Dodatkowo: kursy prawa jazdy, wózki widłowe 

SPL.01 – Obsługa magazynów
SPL.04 – Organizacja transportu
Szkoła posiada 3 pracownie informatyczno-
logistyczne w tym ośrodek egzaminacyjny z 
najnowocześniejszym wyposażeniem w regionie.


