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W

odpowiedzi na Pana interpelacjq w sprawie tworzenia centr6w ksztalcenia
ustawicznego i zawodowego uprzejmie informujg, ze:
1

'

2'
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4'

CKZ|U nr 1 powst anre przy ul,
ej 79. W jego sklad wejd4 szkoly z Zespolu
,Morski
Szk6l Mechanicznych i Zespolu Szk6l Technicznvch.
Kolejne CKZ|U nr 2 powstanie pr.zy_ul. Plk. Dqbka 2017. W jego sklad
wejd4 szkoly
z Zespolu Szk6l Budowlanych i Zespolu Szk6l Rzemiosta i Handlu, * lto.y.i,
nauczani t4
ptzewa2ajqcej wiEkszoSci mlodociani w kiasach wielozawodowych
-*odbywajqcych ksztalcenie praktyczne u pracodawcy. Szkoly te prowadz4
edukacjE

w trybie dziennym.
CKZ|U to zesp6l umozliwiaj4cy lepsze wykorzystanie potencj alu i przestrzem
szkot,
dopasowanie do potrzeb uczni6w, polepszenie warunk6* ,ruuki i pracy.
jego
W
sktad
powinna wchodzii co najmniej jedna szkolaprowadzqcaksztaNcinie?awodowe
oraz
mogq wchodzii szkoly dla doroslych, plac6wki ksztaicenia ustawicznego,
plac6wki
ksztalcenia ptaktycznego, oSrodki doksitatcania i doskonalenia zawodowego.
CKZiU
obowi4zane jest prowadzi(, kwalifikacyjne kursy zawodowe, podejmow
ac dziaLania
w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawod,owej, ituli" wsp6lpracowai
z pracodawcami i otganizacjami pracodawc6w. Moze pto*idri" ww. kuisy
nie tylko
w zawodach, kt6re funkcjonuj4 w szkole. Ponadto bEdzie mialo latwiejszy OostEp
do funduszy unijnych na rozwoi plac6wki i stanie siE bardziej konkuiencyjne
w stosunku do innych powiat6w.
Nie przewiduje sig koszt6w zwiqzanych z odprawami. Planowane zmiany zwiqzane
bgdq z transportem wyposazenia szkoly oraz z organizacjq dotyczqcq powstania
nowych plac6wek np' wykonanie tablic przed.budynkiem, zamiwierne pieczEci
itp.
WiqkszoSi nazw szk6l pozostanie bez zmianz wyjatkiem nowych ,"rpol61,y
i1. opro",
dw6ch ww' CKZ|U powstanre Zespol Szk6l Ekoiogiczno Tiansportowych. ponadto
wzglqdy demo grafi c zne nie po zbawi 4 tozsamo S ci riUO+.
Wszystkie formy wsp6lpracy bgdq zachowane. Uczniowie uzyskaj4
swiadectwo
konkretnego technikum czy zasadmczej szkoly zawodowej w kt6ryfh
odbyfi edukacjE.

