Zarządzenie nr 10/2020/2021
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których
oceny będą uwzględniane w postepowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021 / 2022.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1394 z późn. zm.) oraz Zarządzenia
Nr 4/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 w województwie podlaskim
na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia, na semestr pierwszy klas I
publicznych szkół policealnych, na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu ustala po dwa
obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny, wraz z ocenami z języka polskiego
i matematyki, będą uwzględniane w trakcie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021
/ 2022 do oddziału w danym typie szkoły:

Typ szkoły
(nazwa)

profil/
zawód
planowanego
oddziału

Liceum
Ogólnokształcące
im. Rotmistrza
Witolda Pileckiego
w Ciechanowcu

Oddział
Przygotowania
Wojskowego
w ramach
współpracy z
MINISTERSTWEM
OBRONY
NARODOWEJ

symbol
zawodu

kwalifikacja

“Żołnierz RP”

symbol
kwalifikacji

zajęcia edukacyjne,
z których oceny,
wraz z ocenami
z języka polskiego
i matematyki, będą
uwzględniane

- historia
- geografia

lub

Certyfikowana
Wojskowa
Klasa
Mundurowa

Medyczny

- chemia

Politechniczny

- biologia
- fizyka
- informatyka

Humanistycznoprawny

- historia
- język
angielski

Informatyczny

- fizyka
- informatyka

Technikum im.
Rotmistrza
Witolda Pileckiego
w Ciechanowcu

Technik usług
fryzjerskich

514105

Wykonywanie usług Fryzjerskich

FRK.01.

Projektowanie i wykonywanie fryzur

FRK.03.

- chemia
Technik usług
fryzjerskich i
technik usług
kosmetycznych

514105

Technik
budownictwa

311204

Technik robót
wykończeniowych w
budownictwie

311219

Wykonywanie usług fryzjerskich

FRK.01.

- biologia

Projektowanie i wykonywanie fryzur

FRK.03.

- chemia

Wykonywanie robót murarskich i
tynkarskich

BUD.12.

- fizyka

Organizacja i kontrola robót budowlanych
oraz sporządzanie kosztorysów

BUD.12.

Wykonywanie robót montażowych,
okładzinowych i wykończeniowych

BUD.11.

Organizacja, kontrola i sporządzanie
kosztorysów robót wykończeniowych w
budownictwie

Technik grafiki i
poligrafii cyfrowej

Technik żywienia i
usług
gastronomicznych

Branżowa Szkoła I
Stopnia im.
Rotmistrza
Witolda Pileckiego
w Ciechanowcu

- biologia

311943

343404

- język
angielski
- fizyka
- język
angielski

BUD.25.

Przygotowanie oraz wykonywanie prac
graficznych i publikacji cyfrowych

PGF.04.

- informatyka

Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

PGF.05.

- język
angielski

Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.02.

- biologia

Organizacja żywienia i usług
gastronomicznych

HGT.12.

- chemia

- kucharz

512001

Przygotowanie i
wydawanie dań

HGT.02.

- geografia

- sprzedawca

522301

Prowadzenie sprzedaży

HAN.01.

- język
angielski

- cukiernik

751201

Produkcja wyrobów cukierniczych.

SPC.01.

- przetwórca mięsa

751108

Produkcja przetworów mięsnych i
tłuszczowych.

SPC.04.

- piekarz

751204

Produkcja wyrobów piekarskich.

SPC.03.

Wytwarzanie

- stolarz

752205

wyrobów z drewna i materiałów
drewnopochodnych

DRM.04.

- mechanik
pojazdów
samochodowych

723103

Obsługa,
diagnozowanie oraz naprawa
pojazdów samochodowych

MG.18.

741103

Montaż, uruchamianie i konserwacja
instalacji, maszyn i urządzeń
elektrycznych.

MOT.05.

- elektryk

Prowadzenie produkcji rolniczej.

ROL.04.

- rolnik

613003

721306

Diagnozowanie i
naprawa nadwozi pojazdów
samochodowych

MOT.01.

- blacharz
samochodowy

711204

Wykonywanie robót murarskich i
tynkarskich.

BUD.12.

- murarz – tynkarz

741201

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
elektrycznych.

ELE.01.

- elektromechanik

514101

Wykonywanie usług
fryzjerskich

FRK.01.

- fryzjer

712618

Wykonywanie robót związanych z
budową, montażem i eksploatacją sieci
oraz instalacji sanitarnych.

BUD.09.

- monter sieci i
instalacji sanitarnych

- Lakiernik
samochodowy

713203

Diagnozowanie i
naprawa powłok lakierniczych

MOT.03.

712101

Wykonywanie robót
dekarsko-blacharskich

BUD.03.

753105

Projektowanie i wytwarzanie wyrobów
odzieżowych.

MOD.03.

- dekarz

- krawiec

834103

Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń
i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

ROL.02.

- mechanik operator
pojazdów i maszyn
rolniczych

722204

Wykonywanie i naprawa elementów
maszyn, urządzeń i narzędzi.

MEC.08.

- ślusarz

- fotograf

343101

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.

AUD.01.

- tapicer

753402

Wykonywanie wyrobów tapicerskich.

DRM.05.

- monter izolacji
budowlanych

712401

Wykonywanie izolacji budowlanych.

BUD.06.

- blacharz

721301

Wykonywanie i
naprawa wyrobów z blachy i
profili kształtowych

MEC.01.

741203

Obsługa,
diagnozowanie oraz naprawa
mechatronicznych systemów

MOT.02.

pojazdów samochodowych

- elektromechanik
pojazdów
samochodowych

Wykonywanie i naprawa wyrobów
kowalskich.

MEC.02.

Naprawa zegarów i zegarków.

MEP.04.

713303

Wykonywanie robót kominiarskich

MG.13.

711501

Wykonywanie robót ciesielskich.

BUD.02.

712905

Wykonywanie robót montażowych,
okładzinowych i wykończeniowych.

BUD.11.

816003

Produkcja wyrobów spożywczych z
wykorzystaniem maszyn i urządzeń.

SPC.02.

Obsługa maszyn stosowanych do prac
leśnych.

LES.01.

Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót
ziemnych i drogowych.

BUD.13.

722101
- kowal
731106
- zegarmistrz

- kominiarz

- cieśla

- monter zabudowy i
robót
wykończeniowych w
budownictwie

- operator maszyn i
urządzeń przemysłu
spożywczego
834105

- operator maszyn
leśnych

- operator maszyn i
urządzeń do robót
ziemnych i
drogowych

834209

