
 
 
 
 
 
Uwaga UCZNIOWIE!!! 

 

Ogłaszamy nabór na kurs prawa jazdy kat. B za darmo!!!

W ramach projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu

technikum( wszystkie kierunki kształcenia), mogą

B za darmo!!!  Dodatkowo organizator opłaci za Was pierwszy egzamin teoretyczny i 

praktyczny!!! 

Kurs na prawo jazdy będzie odbywał się zgodni

teoretycznych i 30 godzin praktycznych.

Kurs będzie prowadzony przez firmę zewnętrzną OSK Gawroński, ul. Ogrodowa 23, 

i rozpocznie się w styczniu 2021

grupy ( 10 osób) 

 

Uczestnikami kursu mogą być uczniowie pełnoletni oraz uczniowie, którzy 

najpóźniej do dnia 31 marca 2022 roku ( I grupa) oraz do dnia 30 listopada 2022 roku ( II 

grupa). 

 

Ze względu na Covid-19  proces rekrutacji na kurs będzie przeprowadzany w następujący 

sposób: 

 Chętny uczeń deklaruje chęć wzięcia udziału w ku

od którego otrzyma komplet dokumentów rekrutacyjnych meilem ( Koordynator 

udostępni dokumenty wychowawcom),

 Wypełnione dokumenty można składać w trakcie

w dniach: 

 27 grudnia 2021r. ( poniedział

28 grudnia 2021r. ( wtorek) w godz. 11.00

3 stycznia 2022r. ( poniedziałek) w godz. 9.00

7 stycznia 2022r. ( piątek) w godz. 9.00

 ( gabinet pedagoga szkolnego

Można dokumenty wypełnić też na 

 Uczniowie niepełnoletni muszą mieć na dokumentach podpis rodzica

Ogłaszamy nabór na kurs prawa jazdy kat. B za darmo!!! 

W ramach projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” uczniowie z klas 

technikum( wszystkie kierunki kształcenia), mogą wziąć udział w kursie na prawo jazdy kat. 

odatkowo organizator opłaci za Was pierwszy egzamin teoretyczny i 

Kurs na prawo jazdy będzie odbywał się zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. 

teoretycznych i 30 godzin praktycznych. 

zie prowadzony przez firmę zewnętrzną OSK Gawroński, ul. Ogrodowa 23, 

rozpocznie się w styczniu 2021r. dla I grupy uczniów ( 10 osób) oraz we wrześniu dla II 

Uczestnikami kursu mogą być uczniowie pełnoletni oraz uczniowie, którzy 

najpóźniej do dnia 31 marca 2022 roku ( I grupa) oraz do dnia 30 listopada 2022 roku ( II 

19  proces rekrutacji na kurs będzie przeprowadzany w następujący 

Chętny uczeń deklaruje chęć wzięcia udziału w kursie- zgłasza się do wychowawcy, 

od którego otrzyma komplet dokumentów rekrutacyjnych meilem ( Koordynator 

udostępni dokumenty wychowawcom), 

Wypełnione dokumenty można składać w trakcie dyżuru koordynatora projektu 

27 grudnia 2021r. ( poniedziałek) w godz. 9.00- 11.00  

28 grudnia 2021r. ( wtorek) w godz. 11.00-13.00 

3 stycznia 2022r. ( poniedziałek) w godz. 9.00-11.00 

7 stycznia 2022r. ( piątek) w godz. 9.00-11.00 

( gabinet pedagoga szkolnego w internacie) 

Można dokumenty wypełnić też na miejscu. 

Uczniowie niepełnoletni muszą mieć na dokumentach podpis rodzica

uczniowie z klas 

na prawo jazdy kat. 

odatkowo organizator opłaci za Was pierwszy egzamin teoretyczny i 

e z obowiązującymi przepisami, tj.  30 godzin 

zie prowadzony przez firmę zewnętrzną OSK Gawroński, ul. Ogrodowa 23, Rypin 

dla I grupy uczniów ( 10 osób) oraz we wrześniu dla II 

Uczestnikami kursu mogą być uczniowie pełnoletni oraz uczniowie, którzy ukończą 18 lat 

najpóźniej do dnia 31 marca 2022 roku ( I grupa) oraz do dnia 30 listopada 2022 roku ( II 

19  proces rekrutacji na kurs będzie przeprowadzany w następujący 

zgłasza się do wychowawcy, 

od którego otrzyma komplet dokumentów rekrutacyjnych meilem ( Koordynator 

dyżuru koordynatora projektu 

Uczniowie niepełnoletni muszą mieć na dokumentach podpis rodzica, 



 Spośród uczniów, którzy złożą dokumenty, tylko 10 zostanie zakwalifikowanych na 

kurs ( grupa I) i 10 ( grupa II) 

 W procesie rekrutacji Komisja bierze pod uwagę średnią ocen, średnią frekwencję na 

zajęciach, zachowanie, ( dane za koniec roku szk. 2021 dla grupy I)  zaangażowanie 

w życie szkoły (np. samorząd szkolny, wolontariat, itp.) oraz kierunek kształcenia, 

 Zakwalifikowani uczniowie muszą posiadać zdjęcie, orzeczenie lekarskie, dowód 

osobisty oraz profil kierowcy. 

 

Czekamy na Wasze zgłoszenia!!! 

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do Koordynatora Szkolnego Małgorzaty Podgórskiej 

mpodgorska@zs2rypin.pl , lub na meesengerze profil Małgorzata Podgórska  

 

 

 

 

 

 

 


