
            Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy uczniów klas III gimnazjalnych 
i  klas VIII  Szkół Podstawowych oraz  rodziców na:

 Dni Otwarte
BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 12

organizowane w dniach 30 kwietnia i 8 maja 2019 r. 
 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

ul. Przechodnia 11/15 w branży : elektryczno - mechanicznej

   ul. Łukasińskiego 32/38 w branży budowlanej.

 Organizator przewiduje III edycje w  każdej z branż:

I edycja programowa godz.   10.30 – 12.00
II edycja programowa godz.  12.30 – 14.00
III edycja programowa godz. 14.30 – 16.00

Podczas  Dni Otwartych zapoznamy uczniów i rodziców z ofertą edukacyjną szkoły oraz z 
informacjami dotyczącymi rekrutacji.

Program każdej z edycji:
 Przywitanie  uczniów /nauczycieli/ rodziców

 Prezentacja multimedialna zawodów przyszłości

 Udział w Lekcjach  Otwartych  na poszczególnych branżach

 Branżowe  „Centrum nauki” ( ul. Przechodnia 11/15)

 Zwiedzanie bazy dydaktycznej CKZiU

 Badanie predyspozycji zawodowych

Prosimy o zgłaszanie udziału uczniów szkoły do dnia 15.04.2019 r odsyłając wypełnioną deklarację 
uczestnictwa: faxem, drogą mailową lub pocztą na adres:
 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15

Fax  34 324 17 06
                                                              e-mail:   jolcaban@interia.pl

 Na podstawie deklaracji uczniowie zostaną uwzględnieni w harmonogramie   Dni Otwartych.
 Kontakt w przypadku pytań: Jolanta Caban 606 571 177  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Ul. Przechodnia 11/15; 42-202 Częstochowa

(34) 3242481; (34) 3243220
www.ckziu.czest.pl



            Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 
W  DNIACH OTWARTYCH BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 12

ORGANIZOWANYCH PRZEZ 
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO W CZĘSTOCHOWIE

Dyrektor szkoły.......................................................................................................................
/ nazwa szkoły, dokładny adres i telefon /

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

zgłasza grupę uczniów..........................................................................................................
/orientacyjna ilość osób/

z klas.......................................................................................................................................
/poziom edukacyjny i oznaczenie klas/

Proszę o wybranie daty przybycia, branży oraz edycji, którą jesteście Państwo 
zainteresowani:

Data przybycia: …..............................

Branża elektryczno – mechaniczna: Elektryk, Operator obrabiarek skrawających 
(programowanie i obsługa CNC).
CKZiU ul. Przechodnia 11/15 

……………I edycja programowa godz.   10.30 – 12.00
…………...II edycja programowa godz.  12.30 – 14.00
…………...III edycja programowa godz. 14.30 – 16.00

Branża budowlana: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 
Monter sieci i instalacji sanitarnych.
CKZiU ul. Łukasińskiego 32/38

 …………………I edycja programowa godz.   10.30 – 12.00
…………..II edycja programowa godz.  12.30 – 14.00
…………..III edycja programowa godz. 14.30 – 16.00 

Jeżeli  są  Państwo  zainteresowani  uczestnictwem  w  badaniu  predyspozycji  zawodowych
uczniów, to proszę podać ilość uczniów, którzy wezmą udział w tym badaniu.

- Badanie predyspozycji zawodowych uczniów  ...................
/ ilość uczniów/

Osoba upoważniona do kontaktów ze strony szkoły
…..............................................................................................................

Numer telefonu.........................................................................................
Adres mailowy ………………………………………………………………..........

                  .........................                                                 .................................
                                      /data/                                                                            /pieczątka i podpis. dyrektora/

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Ul. Przechodnia 11/15; 42-202 Częstochowa

(34) 3242481; (34) 3243220
www.ckziu.czest.pl


