
 
 
JESTEŚMY: 
 Szkołą z ponad 60-letnią tradycją, która kształci 

przyszłych specjalistów i wspiera w planowaniu 
kariery zawodowej. 

 Placówką, która stale dostosowuje ofertę 
edukacyjną zarówno do zainteresowań 
absolwentów gimnazjów, jak i potrzeb lokalnego 
runku pracy. 

 Centrum edukacyjnym położonym w dobrym 
punkcie komunikacyjnym, zapewniającym 
nowoczesne warunki kształcenia dla młodzieży i 
dorosłych. 

ZAPEWNIAMY: 
 Przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo 
 Opiekę pielęgniarską 
 Pomoc pedagoga i psychologa szkolnego 
 Sprawny system doradztwa zawodowego 
 Dostęp do bezpłatnych podręczników szkolnych 
 Możliwość korzystania z bogatych zbiorów 

bibliotecznych oraz czytelni szkolnej,  
 Zakwaterowanie w zadbanym internacie, który 

zapewnia całodobową opiekę wychowawców, 
 Możliwość korzystania ze stołówki, która 

przygotowuje racjonalne i smaczne posiłki 
 Pomoc materialną uczniom w trudnej sytuacji 
 Bazę techno-dydaktyczną 
 Do kształcenia ogólnego: funkcjonalne 

pracownie przedmiotowe, posiadające sprzęt 
audiowizualny i różnorodne środki dydaktyczne,  

 Do kształcenia zawodowego pracownie: 
hotelarską, dwie pracownie gastronomiczne, 
handlową,  ekologiczną, pracownię  obsługi 
konsumenta, samochodową, mechatroniczną 
oraz trzy pracownie informatyczne 

 Lekcje biologii, chemii, fizyki i geografii 
odbywają się w nowocześnie wyposażonej 
pracowni, która została utworzona przy udziale 
środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu: 
„Moja wymarzona ekopracownia”. 

 Do zajęć sportowych proponujemy: salę 
gimnastyczną, siłownię, boisko wielofunkcyjne 
oraz nową salę fitness. Bogate wyposażenie 
sportowe pozwala na realizację zajęć takich jak: 
gry zespołowe, koszykówka, piłka siatkowa, piłka 
nożna, piłka ręczna, kyokushinkay, fitball, 
fitness, step, aerobik i tenis stołowy. 

 Wszystkie budynki szkoły są objęte 
zasięgiem bezprzewodowej sieci internetowej 
oraz monitoringiem. 

 
 

 

 
UMOŻLIWIAMY:  
 

 ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ  
I TALENTÓW W KLUBACH I KOŁACH 
ZAINTERESOWAŃ: Klub Europejski, Klub 
Technika, Klub Przedsiębiorcy, Klub Obsługi 
Konsumenta, LOP, Akademię Sportu, Koło 
Informatyczne, Koło Technologiczne 
 UDZIAŁ W OLIMPIADACH: Informatycznej, 

Wiedzy Technicznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy  
o Żywieniu i Żywności, Wiedzy o AIDS, Techniki 
Samochodowej, Przedsiębiorczości 
 UDZIAŁ W KONKURSACH: Wiedzy 

Pożarniczej, Szkolnym Konkursie Ekologicznym, 
Ogólnopolskim Konkursie Mechanicznym, 
Ogólnopolskim Turnieju Motoryzacyjnym, Flora  
i Fauna Polski, Eko-Planeta, oraz konkursach 
gastronomicznych i kelnerskich 
 

 UCZESTNICZENIE W: 
 Pracach Samorządu Uczniowskiego i Młodzieżowej 

Rady Miasta 
 Redagowaniu szkolnej strony www 
 Przygotowywaniu audycji w radiowęźle szkolnym 
 Organizowaniu imprez szkolnych np. Dni Promocji 

Zdrowia, Dni Sportu, Dni Języków Obcych, Dni 
Patrona Szkoły 
 Wycieczkach dydaktycznych i krajoznawczych  

np. do teatru, kina, na targi edukacyjne, targi 
branżowe i inne. 
 Kursach organizowanych przez szkołę np. prawa 

jazdy, spawacza (MIG/MAG, TIG), oraz kursach: 
baristy, carvingu, barmańskim i kelnerskim 
 Warsztatach edukacyjnych „Zielona Szkoła”  

organizowanych w atrakcyjnych miejscach Europy 
 

ROZWIJAMY WSPÓŁPRACĘ Z: 
 rodzicami i absolwentami szkoły 
 firmami lokalnego rynku pracy, które 

obejmują patronatem wybrane 
kierunki kształcenia oraz gwarantują 
realizację praktyk zawodowych 

 

POZYSKUJEMY: 
 środki unijne i dotacje, które pozwalają zwiększać 

atrakcyjność i skuteczność kształcenia 
POSIADAMY: 

 upoważnienie Dyrektora OKE do przeprowadzania 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 
dla zawodów nauczanych w szkole. 

 

 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
Centrum Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej 
im. Mikołaja Kopernika 
w Rawie Mazowieckiej 

 
 

 www.rawa-kopernik.pl  
rawa-kopernik@wp.pl  

tel./fax 815-41-41 
96-200 Rawa Mazowiecka 

ul. Zwolińskiego 46 
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Typy szkół i kierunki kształcenia  
oraz przedmioty punktowane 

w procesie rekrutacji  
 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (POLICYJNE) 
3-letnie (j.polski, j.obcy, matematyka, historia) 
 
TECHNIKUM 4-letnie 

Kierunek kształcenia Przedmioty punktowane 

 TECHNIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH 

(j.polski, j.obcy, 
matematyka, fizyka) 

 TECHNIK 
MECHATRONIK 

(j.polski, j.obcy, 
matematyka, fizyka) 

 TECHNIK 
   INFORMATYK 

(j.polski, j.obcy, 
matematyka, informatyka) 

 TECHNIK 
HANDLOWIEC 

(j.polski, j.obcy, 
matematyka, geografia) 

 TECHNIK 
BUDOWNICTWA 

(j.polski, j.obcy, 
matematyka, chemia) 

 TECHNIK ŻYWIENIA  
I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH 

(j.polski, j.obcy, 
matematyka, biologia) 

 KELNER (j.polski, j.obcy, 
matematyka, biologia) 

 TECHNIK 
HOTELARSTWA 

(j.polski, j.obcy, 
matematyka, geografia) 

 TECHNIK OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

(j.polski, j.obcy, 
matematyka, chemia) 

 
 

Zapraszamy 
 Absolwentów Gimnazjów  

do nauki w szkołach Zespołu Szkół  
Centrum Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej 
im. Mikołaja Kopernika 
w Rawie Mazowieckiej 

  
 
 
 

 
Typy szkół i kierunki kształcenia  

oraz przedmioty punktowane 
w procesie rekrutacji 

 
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia 

Kierunek kształcenia Przedmioty punktowane 

 MECHANIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH 

(j.polski, j.obcy, 
matematyka, fizyka) 

 MECHANIK MONTER 
MASZYN I URZĄDZEŃ 

(j.polski, j.obcy, 
matematyka, fizyka) 

 SPRZEDAWCA (j.polski, j.obcy, 
matematyka, biologia) 

 KUCHARZ (j.polski, j.obcy, 
matematyka, biologia) 

 OPERATOR OBRABIAREK 
SKRAWAJĄCYCH 

(j.polski, j.obcy, 
matematyka, fizyka) 

 OPERATOR MASZYN  
I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU 
SPOŻYWCZEGO 

(j.polski, j.obcy, 
matematyka, biologia) 

 WIELOZAWODOWA 
OGÓLNA 

(j.polski, j.obcy, 
matematyka, fizyka) 

 

 
ZAPEWNIAMY PONADTO: 
 

BEZPŁATNE FORMY KSZTAŁCENIA 
UMOŻLIWIAJĄCE OSOBOM DOROSŁYM 
UZYSKIWANIE I UZUPEŁNIANIE WIEDZY 
I UMIEJĘTNOŚCI, w tym: 
 

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA 
DOROSŁYCH 3-letnie (możliwość zdobycia 
wykształcenia średniego oraz świadectwa 
dojrzałości) 

 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  
w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych  
w zawodach, w których kształci szkoła 
(możliwość zdobycia świadectwa lub dyplomu 
w zawodzie na poziomie technikum) 

 

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych  
na stronie internetowej szkoły 

 

 

 
 

Ważne terminy: 
 

 Od 1 do 30 kwietnia 2015r. do godz. 1300- 
kandydaci składają w macierzystym 
gimnazjum deklarację wyboru szkoły 
ponadgimnazjalnej i kierunku kształcenia  
w formie elektronicznej. 

 Kandydat do Technikum lub ZSZ jest 
zobowiązany przedłożyć zaświadczenie 
lekarskie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (druk 
należy pobrać w sekretariacie ZS-CEZiU)  

 3 lipca 2015r. do godz. 1300- zostaje 
ogłoszona lista wstępna kandydatów 
przyjętych do szkoły 

 Od 3 lipca 2015r. godz. 1300  do 7 lipca  
2015 r. godz. 1200 - kandydaci umieszczeni  
na liście przyjętych, składają oryginał 
świadectwa ukończenia gimnazjum  
oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego i potwierdzają tym samym wolę 
podjęcia nauki w wybranej szkole 

 7 lipca 2015r. - do godz. 1300 – zostaje 
ogłoszona lista ostateczna kandydatów 
przyjętych do szkoły 

 
 

SZKOŁA UCZESTNICZY  
W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE  

NABORU KANDYDATÓW. 
 

FORMA REKRUTACJI ZAPEWNIA KRYTERIA 
JEDNOLITE DLA WSZYSTKICH 

 
 KANDYDATÓW NIE OBOWIĄZUJE  

SKŁADANIE KOPII ŚWIADECTW UKOŃCZENIA 
GIMNAZJUM  

ORAZ ZAŚWIADCZEŃ O WYNIKACH EGZAMINU 
GIMNAZJALNEGO 

 
Spotkania informacyjne 

dla kandydatów do szkół ZS-CEZiU 
po uzgodnieniu terminu  

z dyrekcją ZS-CEZiU 
możliwość konsultacji dotyczącej 
kształcenia praktycznego uczniów 


