Zarządzenie Nr 1335/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których
kształcić będą w roku szkolnym 2020/2021 szkoły ponadpodstawowe, prowadzone przez
Miasto Płock.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, ze zm.), art. 30 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.), art. 68
ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm),
art. 97 ust. 1 i 2 i art. 98 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz.
2245, ze zm), zarządza się co następuje:
§1
1. Uznaje się za uzgodnione, proponowane przez dyrektorów zawody, w których kształcić
będą szkoły ponadpodstawowe w klasach pierwszych w roku szkolnym 2020/2021.
2. Propozycje kształcenia zawodowego poszczególnych szkół stanowią załączniki nr 1 - 6 do
niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Płocka.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 1335/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2020 r.

(projekt)
Zarządzenie nr …..../2020
Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - Kupieckich w Płocku
z dnia ……………….... w sprawie ustalenia zawodów, w których kształci szkoła
Na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1148, ze zm), art. 97 ust. 1 i 2 oraz art. 98 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie
ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2018 r. poz. 2245, ze zm), zarządza się co następuje:
§1
Ustala się zawody, w których kształcić będzie ZSE-K w Płocku w roku szkolnym 2020/2021
w klasach pierwszych:
Technikum nr 1
- technik ekonomista
- technik rachunkowości
- technik logistyk
- technik hotelarstwa
- technik organizacji turystyki
- technik handlowiec
-technik eksploatacji portów i terminali
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
- magazynier logistyk
- sprzedawca
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się komisji rekrutacyjnej
Kupieckich w Płocku

w Zespole Szkół Ekonomiczno-

§3
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
informacyjnej oraz umieszczenie na stronie internetowej szkoły.
.
Dyrektor
/-/ Ireneusz Szychowski

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 1335/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2020 r

(projekt)

Zarządzenie nr ……../2020
Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku
z dnia .... lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zawodów, w których kształci szkoła
Na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1148, ze zm), art. 97 ust. 1 i 2 oraz art. 98 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie
ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2018 r. poz. 2245, ze zm), zarządza się co następuje:
§1
Ustala się zawody, w których kształcić będzie Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej –
Curie w Płocku w roku szkolnym 2020/2021 w klasach pierwszych:
Technikum nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie
- technik elektryk
- technik mechanik
- technik informatyk
- technik pojazdów samochodowych
- technik teleinformatyk
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- mechanik pojazdów samochodowych
- elektryk
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
§3
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej
oraz umieszczenie na stronie internetowej szkoły.

Dyrektor
/-/ Paweł Witkowski

załącznik nr 3
do zarządzenia nr 1335/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2020 r.

(projekt)
Zarządzenie nr ………. / 2020
Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Płocku z dnia .... lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia zawodów, w których kształci szkoła
Na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1148, ze zm), art. 97 ust. 1 i 2 oraz art. 98 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie
ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2018 r. poz. 2245, ze zm), zarządza się co następuje:
§1
Ustala się zawody, w których kształcić będzie Zespół Szkół Technicznych w Płocku w roku
szkolnym 2020/2021 w klasach pierwszych:
Technikum nr 3
- technik mechanik
- technik informatyk
- technik mechatronik
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej
- technik fotografii i multimediów
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3
- mechanik - monter maszyn i urządzeń
- operator obrabiarek skrawających
- mechanik pojazdów samochodowych
- stolarz
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
w Zespole Szkół Technicznych w Płocku.
§3
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprez wywieszenie na tablicy informacyjnej.

Dyrektor
/-/ Dariusz Tyburski

załącznik nr 4
do zarządzenia nr 1335/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2020 r.

(projekt)
Zarządzenie nr ......../2020
Dyrektora Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku z dnia .... lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia zawodów, w których kształci szkoła
Na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1148, ze zm), art. 97 ust. 1 i 2 oraz art. 98 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie
ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2018 r. poz. 2245, ze zm), zarządza się co następuje:
§1
Ustala się zawody, w których kształcić będzie Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku
w roku szkolnym 2020/2021
w klasach pierwszych:
Technikum nr 4
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik spedytor
technik organizacji turystyki
technik przemysłu mody
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4
- kucharz cukiernik
- sprzedawca
- fryzjer
- cukiernik
- piekarz
oraz w oddziale wielozawodowym: krawiec, wędliniarz, elektromechanik, złotnik – jubiler, stolarz,
mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów
samochodowych, lakiernik samochodowy
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku.
§3
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej
szkoły.
Dyrektor
/-/ Henryk Cichecki

załącznik nr 5
do zarządzenia nr 1335/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2020 r.

(projekt)
Zarządzenie nr …………… / 2020
Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku z dnia ….. lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia zawodów, w których kształci szkoła
Na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1148, ze zm), art. 97 ust. 1 i 2 oraz art. 98 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie
ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2018 r. poz. 2245, ze zm), zarządza się co następuje:
§1
Ustala się zawody, w których kształcić będzie Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku w roku
szkolnym 2020/2021 w klasach pierwszych:
Technikum nr 5
- technik budownictwa 311204
- technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
- technik geodeta 311104
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
- technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
- technik ochrony środowiska 325511
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
- monter izolacji przemysłowych 712403
- monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
- murarz – tynkarz 711204
- betoniarz - zbrojarz 711402

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku.
§3
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej
Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku oraz umieszczenie na stronie internetowej szkoły.

Dyrektor
/-/ Anna Sława Betke

załącznik nr 6
do zarządzenia nr 1335/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2020 r.

(projekt)
Zarządzenie nr ........../2020
Dyrektora Branżowej szkoły I stopnia Specjalnej Nr 6 w Płocku z
w sprawie ustalenia zawodów, w których kształci szkoła.

dnia ..................2020 r.

Na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1148, ze zm), art. 97 ust. 1 i 2 oraz art. 98 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie
ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2018 r. poz. 2245, ze zm), zarządza się co następuje:
§1
Ustala się zawody, w których kształcić będzie Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna w Płocku
w roku szkolnym 2020/2021 w klasach pierwszych:
- Mechanik pojazdów samochodowych (7231030)
- Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205)
- Ogrodnik (611303)
- Kucharz (512001)
- Piekarz (7512040)
- Fryzjer (514101)
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Wicedyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego Nr 2 w Płocku..
§3
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej
szkoły.

Dyrektor
/-/ Robert Kowalski

