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Drodzy Uczniowie! Drodzy Młodzi Przyjaciele!
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie powstało na bazie szkół zawodowych prawie
z 80 – letnią tradycją. Każdego roku rozwijamy ofertę edukacyjną tak, aby absolwenci naszych szkół byli atrakcyjni
na rynku pracy. Od wielu lat prowadzimy kształcenie zawodowe na poziomie technikum i branżowej szkoły I stopnia,
i zapewniam – znamy się na tym.
Szczególnej uwadze polecam sprawdzone kierunki: na bazie technikum – technika elektryka, elektronika,
mechanika pojazdów samochodowych, logistyka oraz żywienia i usług gastronomicznych; oraz na bazie branżowej
szkoły I stopnia– ślusarza i magazyniera - logistyka, mechanika pojazdów samochodowych oraz kucharza,
tak poszukiwanych dzisiaj na rynku pracy.
Ci z Was, którzy wybiorą ślusarza, będą uczyć się tego zawodu, korzystając z nowej wiertarko – frezarki ufundowanej
przez złotowską firmę ROMB, z którą nasza Szkoła ściśle współpracuje. Jednocześnie ta nowa znajomość zapewni
absolwentom miejsca pracy.
Obserwując potrzeby lokalnego rynku, na którym widać rozwój infrastruktury w powiecie złotowskim,
postanowiliśmy poszerzyć ofertę branżowej szkoły I stopnia o zawód magazynier - logistyk. Jeśli chcesz pracować
w centrach logistycznych w naszym rejonie, to zawód idealny dla Ciebie.
Zwróćcie również uwagę na liceum ogólnokształcące – oddział przygotowania wojskowego pod patronatem
Ministerstwa Obrony Narodowej. Musztra w mundurze wojskowym, który nasza placówka zapewnia, na pewno nie
będzie Wam straszna.
W Centrum możecie się uczyć i rozwijać swoje pasje. Naszym priorytetem jest wyedukowanie uczniów na
fachowców w swojej dziedzinie. Doskonale sprzyjają temu wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz nowoczesna
baza dydaktyczna.
Zresztą przekonajcie się sami.

STRUKTURA SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
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Technikum
• technik elektronik
• technik elektryk
• technik logistyk
• technik pojazdów
samochodowych
• technik żywienia i usług
gastronomicznych

Liceum
Ogólnokształcące
• oddział przygotowania
wojskowego
pod patronatem
Ministerstwa Obrony
Narodowej

Branżowa Szkoła
I stopnia
• magazynier - logistyk

Branżowa Szkoła
II stopnia
• technik elektryk
• technik handlowiec
• technik pojazdów
samochdowych
• technik żywienia i usług
gastronomicznych

NOWOŚĆ!

• ślusarz*
• mechanik pojazdów
samochodowych*
• kucharz
• sprzedawca
• klasa wielozawodowa
* (praktyka odbywa się
w warsztatach szkolnych)
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Grzegorz Kolera
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oddział przygotowania wojskowego pod
patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej
NOWOŚĆ!

ślusarz
Złotów

ul. 8 Marca 5

sprzedawca
kucharz
mechanik pojazdów samochodowych

nauka trwa 5 lat

technik elektryk
Złotów

ul. Norwida 10

Branżowa Szkoła
II stopnia

klasa wielozawodowa*

technik handlowiec
technik pojazdów samochodowych

Dlaczego warto wybrać szkołę w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Złotowie?

• większość darmowych podręczników, przez cały cykl nauki
dla uczniów podejmujących naukę w zawodzie kończącym
się maturą (technikum, liceum ogólnokształcące),

PO PIERWSZE: POŁOŻENIE 

• bezpłatne korzystanie z siłowni wewnętrznej i z siłowni
na świeżym powietrzu oraz z boisk sportowych,

Wiesz, jak do nas trafić?
To nic trudnego! Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
jest największą placówką oświatową Powiatu Złotowskiego.
Mieści się w Złotowie, mieście powiatowym, do którego łatwo i szybko
można dotrzeć dostępnymi środkami komunikacji (PKS i PKP).

Czy wiesz, że edukacja w CKZiU spełnia najwyższe
standardy pod względem wyposażenia?
Nasza szkoła zapewni Tobie:
• profesjonalne, bogato wyposażone
pracownie komputerowe,

• dofinansowanie zakupu produktów spożywczych na zajęcia
praktyczne odbywające się w pracowniach żywienia,

• profesjonalnie wyposażoną siłownię wewnętrzną, dostępną
dla uczniów także po lekcjach,
• bogato wyposażoną nową salę gimnastyczną,
• dostęp do bibliotek z multimedialnym centrum informacyjnym,
• klasopracownie
multimedialny,

PO DRUGIE: WYPOSAŻENIE 

j. niemiecki
lub j. angielski

Branżowa Szkoła
I stopnia nr 2

magazynier - logistyk

nauka trwa 4 lata

Złotów

ul. Norwida 10

III Liceum

Ogólnokształcące

technik żywienia i usług gastronomicznych

nauka trwa 3 lata

technik logistyk

POZNAJ NASZE ATUTY!

i

klimatyzowane

• ośrodki egzaminacyjne, w których zdasz egzaminy zawodowe
na znanych Ci urządzeniach i przyrządach pomiarowych,
w znanym i bliskim Ci otoczeniu,
• specjalistyczne, bardzo dobrze wyposażone, służące
do nauki przedmiotów zawodowych, pracownie m.in.:
elektryczne, elektroniczne, gastronomiczne, logistyczną,
mechatroniczną   i pneumatyczną oraz super nowoczesną
pracownię diagnostyki samochodowej i pracownie obróbki
skrawaniem. Możemy sie pochwalić, że posiadamy również
obrabiarki CNC.

wyposażone

w

nowoczesny

• transport młodzieży na zawody
komfortowym busem Renault Trafic,

sportowe

sprzęt
nowym,

• bezpłatny dostęp do Wi-Fi.

PO TRZECIE: BEZPIECZEŃSTWO 
U nas poczujesz się bezpiecznie!
W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie
przestrzega się najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Zapewniamy monitoring, a także opiekę pedagogiczną,
psychologiczną i medyczną. Zapewniamy też podstawowe
ubezpieczenie ucznia od nieszczęśliwych wypadków. Wszystko
po to, abyś czuł się komfortowo i bezpiecznie!
Rodzicu - będziemy
Twojego Dziecka!

czuwać

nad

bezpieczeństwem

nauka trwa 2 lata

technik pojazdów samochodowych

j. angielski,
j. niemiecki

technik elektryk

Cykl
kształcenia

j. angielski

matematyka

Złotów

ul. Norwida 10

Technikum nr 1

technik elektronik

Języki
obce

j. niemiecki

Przedmioty
rozszerzone

Nazwa zawodu

j. angielski

Siedziba
szkoły

j. angielski,
geografia

Typ szkoły

j. angielski,
j. niemiecki

Nauka zawodu - inwestycja XXI wieku!

technik żywienia i usług gastronomicznych

*W klasie wielozawodowej możesz się kształcić, między innymi, w zawodach: stolarz, sprzedawca, rolnik, kucharz, kelner, cukiernik, piekarz,
operator obrabiarek skrawających, tapicer, elektryk, elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, murarztynkarz, lakiernik, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, wędliniarz, zdun,
złotnik, operator maszyn leśnych i wielu innych.
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CKZiU - edukacja przyszłości!
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CKZiU - ugruntowana marka!
PO CZWARTE: OFERTA EDUKACYJNA 
Czy zdajesz sobie sprawę, że wykształcenie zawodowe jest
obecnie najatrakcyjniejsze na rynku pracy? Kończąc naszą
szkołę, nie będziesz bezrobotny! Będziesz absolwentem
poszukiwanym przez pracodawców!
Dlatego wychodząc naprzeciw trendom na rynku pracy,
proponujemy Tobie wykształcenie zawodowe! Nasza oferta
kształcenia jest bardzo bogata; stanowi ponad 35 zawodów!
 Możesz wybrać coś dla siebie spośród pięciu kierunków
oferowanych w Technikum im. Hipolita Cegielskiego
w Złotowie. Uczniowie tej szkoły swoje doświadczenie
zawodowe zdobywają w nowoczesnych pracowniach oraz
podczas organizowanych dla nich praktyk w kraju i za granicą.
Absolwenci technikum zdają egzaminy zawodowe oraz
maturę, która daje im możliwość dalszego kształcenia
na uczelniach wyższych.
 Możesz także wybrać spośród wielu ciekawych zawodów
oferowanych w Branżowej Szkole I stopnia im. Hipolita
Cegielskiego w Złotowie. Co więcej, Ty sam decydujesz
o miejscu odbywania praktyki. Jeżeli będziesz miał
trudności z jej znalezieniem, zawsze pomocą w tym
zakresie służy Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie.
Kończąc Branżową Szkołę I stopnia, będziesz miał również
szansę dalszego zdobywania wiedzy w Branżowej Szkole
II stopnia lub w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.
UWAGA: Jeżeli masz już ukończone 18 lat i nie możesz
rozpocząć nauki zawodu u rzemieślnika jako młodociany
pracownik, wybierz jeden z atrakcyjnych zawodów
oferowanych przez szkołę i podejmij naukę w Centrum
Kształcenia Zawodowego.

Nauka zawodu w solidnym wydaniu!

 Oferujemy Tobie także naukę w Liceum Ogólnokształcącym
w oddziale przygotowania wojskowego pod patronatem
Ministerstwa Obrony Narodowej. Po ukończeniu tej szkoły,
uzyskujesz dodatkowe punkty i możesz ubiegać się o indeks
wyższych szkół. W klasach mundurowych uczniowie otrzymują
pełny strój taktyczny i dofinansowanie na obóz kondycyjny.
W ramach programu Erasmus + uczniowie klas LO mogą
uczestniczyć w tygodniowej wymianie zagranicznej.

PO SZÓSTE: WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI
LOKALNYMI 

PO SIÓDME: WSPÓŁPRACA Z WYŻSZYMI
UCZELNIAMI 

CKZiU w Złotowie współpracuje z:

W związku z tym, że nasza szkoła to szkoła zawodowa,
współpracujemy z następującymi wyższymi uczelniami:  

PO PIĄTE: DODATKOWE KWALIFIKACJE
I KOMPETENCJE ZAWODOWE 

 Przedsiębiorstwem ROMB S.A., które wspiera edukację
praktyczną na warsztatach szkolnych, modernizując park maszyn.
Firma zapewnia też najlepszym uczniom, kończącym szkołę,
zatrudnienie,

W ramach projektów realizowanych w roku szkolnym 2022/2023
uczniowie mogą brać udział w kursach zawodowych i zdobyć
umiejętności cenione i poszukiwane na rynku:
 operator obrabiarek CNC,
 operator mechanicznej obróbki skrawaniem,
 profesjonalne blacharstwo samochodowe,
 prawo jazdy kategorii B,
 użytkowanie wózków jezdnych,
 pakiet kursów kulinarnych z: kursem barmańskim, baristy,
sushi, dietetycznym, dekorowania ciast, somelierskim
i kelnerskim,

 Cechem Rzemiosł Różnych w Złotowie, dzięki temu
bez problemów będziesz mógł zrealizować praktykę zawodową.
Bardzo cenimy tę współpracę. Nasi uczniowie, jako pracownicy
młodociani, zatrudniani są w różnych zakładach rzemieślniczych,

 Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym
w Szczecinie,
 Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu,
 Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy,
 Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy,
 Państwową Uczelnią Stanisława Staszica w Pile,

 Zakładami Unimetal S.A. i Renol, gdzie możesz realizować
zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe,

 Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu,

 Eneą Operator Sp. z o. o. – zapewnia Tobie ciekawe praktyki
zawodowe. Ta firma jest zainteresowana absolwentami,
którzy mogą podjąć pracę w energetyce. W 2018 r. podpisana
została umowa dotycząca współpracy między szkołą
a Eneą Operator  Sp. z o.o.,

 Szkołą Główną Handlową w Warszawie,

 Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu,
 Szkołą Policji w Pile.

 Komendą Powiatową Policji w Złotowie,
 Komendą Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie,
 Wojskową Komendą Uzupełnień w Pile,

 kurs mechatronicznych systemów sterowania i sterowania
obrabiarkami CNC,

 Złotowską Spółdzielnią Handlowo-Produkcyjną,

 kurs eksperta logistyki i spedycji,

 KRUS-em, ARiMR-em, ODR-em.

 Inspekcją Transportu Drogowego w Pile,

 uprawnienia elektryczne do 1 kV (dla specjalności technik
elektryk).

Szczególnie polecamy naukę w zawodach: ślusarz,
po ukończeniu którego najlepsi uczniowie znajdą
zatrudnienie w firmie ROMB S.A. Nowością jest zawód
magazynier-logistyk.
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Zaplanuj swoją przyszłość i przyjdź do nas!

Jesteśmy na bieżąco z trendami na rynku pracy!
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Bądź uczniem z perspektywami!

SZKOŁA FACHOWCÓW – TWÓJ ZAWÓD, TWOJĄ PRZYSZŁOŚCIĄ!

PO ÓSME: PROJEKTY UNIJNE 

PO DZIEWIĄTE: UCZNIOWSKIE OSIĄGNIĘCIA 

PO DZIESIĄTE: INICJATYWY SZKOLNE 

Pogłębiaj wiedzę i umiejętności. Weź udział w projektach
unijnych.

 Konkursy przedmiotowe: matematyczne, informatyczne,
językowe, historyczne, recytatorskie i ortograficzne.

 Otrzymaliśmy akredytację na realizację projektów unijnych
na następne 5 lat. W ramach dofinansowania unijnego
uczniowie technikum odbywają swoje praktyki również poza
granicami kraju, poznając nowe rozwiązania techniczne,
ucząc się języka obcego i zwiedzając nowe kraje Europy.
Uczniowie LO - co jest nowością w naszej placówce - mają
zagwarantowany tygodniowy wyjazd, w celu poszerzenia
swoich umiejętności wojskowych i udzielania pierwszej
pomocy. Będą współpracować z rówieśnikami, ucząc się
i poznając kulturę odwiedzanego kraju.

 Mamy w szkole finalistów konkursów: logistycznych,
językowych, historycznych, artystycznych, sportowych
i militarnych.

Jeżeli jesteś osobą przedsiębiorczą, pełną energii i masz głowę
pełną pomysłów (i będziesz uczniem CKZiU), możesz przyłączyć
się do Samorządu Szkolnego. Dzięki zaangażowaniu uczniów
i ich inicjatywie:

 W roku 2022/2023 realizujemy, z zachowaniem wszelkich
środków bezpieczeństwa, kursy i szkolenia dla uczniów
w ramach projektów: „Wzrost potencjału zatrudnialności
absolwentów i akceleracja kształcenia zawodowego
CKZiU jako wsparcie dla rozwoju w północnym regionie
Wielkopolski” oraz Wzmocnienie eliminowania zawodów
deficytowych w Północnych Wlkp., przez zaangażowanie
potencjału możliwości, w kształceniu zawodowym CKZiU
w Złotowie - „Dobry start w zawodową przyszłość”.
Uczestnicy ww. kursów i szkoleń zdobywają dodatkowe
kompetencje i umiejętności cenione na rynku pracy.

 Nasi uczniowie biorą udział również w konkursach
branżowych, w których sprawdzają swoją wiedzę
zawodową. Mowa tu o konkursach: fryzjerskich, stolarskich,
kulinarnych, związanych z logistyką, mechaniką i robotyką.

 we wrześniu bierzemy udział w Narodowym Czytaniu
Literatury pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej,
 przygotowujemy akcje prozdrowotne - zdrowo
się odżywiamy, ćwiczymy i chodzimy na spacery,

 Zwyciężaliśmy także w olimpiadach. Mamy laureatkę
Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej w Poznaniu.

 organizujemy turnieje szkolne w piłkę nożną z okazji Dnia
Sportu,

 Organizowaliśmy również wewnątrzszkolne rywalizacje
o tematyce: motoryzacyjnej, rolniczej, żywieniowej,
gastronomicznej, bezpieczeństwa i higieny pracy.

 aby pogłębić świadomość prozdrowotną, organizujemy
dla uczniów konferencje, happeningi np. monitorujące
zdrowy styl życia i odżywiania,

 Reprezentowaliśmy Centrum w licznych zawodach
sportowych niejednokrotnie stając na podium.

 obchodzimy Europejski Dzień Języków Obcych, w ramach
którego w naszej komfortowej auli szkolnej odbywają
się projekcje filmów w oryginalnej wersji językowej,

 Nasi uczniowie zdobyli Mistrzostwo Polski, Mistrzostwo
Europy oraz zwyciężyli Puchar Świata w podnoszeniu
ciężarów!
 Gdy po ustaniu pandemii będziesz dysponował
wolnym
czasem,
zapraszamy
do
uczestnictwa
w zajęciach pozalekcyjnych: sekcjach sportowych,
kółkach przedmiotowych, zajęciach fakultatywnych
i wyrównawczych.   
 Nasza uczennica zdobyła tytuł drugiej wicemistrzyni
Polski WADF Urban Street solo juniorzy.
 Absolwentka Branżowej Szkoły I stopnia zdobyła tytuł
Wielkopolskiego Czeladnika Roku.

PO JEDENASTE: TRADYCYJNE UROCZYSTOŚCI
SZKOLNE 
Świętuj i baw się razem z nami, bo w CKZiU:
 odbywają się tradycyjne „Otrzęsiny
pierwszych” na wesoło,

uczniów

klas

 bale studniówkowe,
 z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczniowie przygotowują
jasełka, a potem w poszczególnych klasach odbywają się
wigilie z prezentami oraz tradycyjnymi potrawami,
 świętujemy Pierwszy Dzień Wiosny,
dla uczniów szereg gier i zabaw,

przygotowując

 obchodzimy Święto Patrona CKZiU – Hipolita Cegielskiego,
 pamiętamy o świętach narodowych i przygotowujemy
uroczyste apele,
 uroczyście żegnamy absolwentów naszej szkoły.

 bawimy się podczas dyskotek szkolnych,
 przygotowujemy akcje charytatywne,
 przygotowujemy
i pozaszkolne,

catering

na

imprezy

szkolne

 przeprowadzamy dla uczniów szkół ponadpodstawowych
tematyczne konkursy, zachęcające do wyboru danego
zawodu i do sprawdzenia swoich umiejętności związanych
z określoną branżą,
 udzielamy się społecznie, porządkując cmentarze oraz biorąc
udział w akcjach ekologicznych, jak np. „Sprzątanie Świata”,
czy zbierając makulaturę,
 organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi.
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Dzięki CKZiU znajdziesz pracę!

CKZiU - zamień swoją pasję na zawód!

21

CHCESZ ROZWIJAĆ SWOJE PASJE - PRZYJDŹ DO NASZEJ SZKOŁY.
Szkoły im. Hipolita
Cegielskiego
w CKZiU

CKZiU - SZKOŁA ENTUZJASTÓW!
POZNAŁEŚ NASZE ATUTY!

Obiecujemy zabrać Cię w podróż.

Nie wahaj się, wybierz CKZiU, ponieważ:

 odwiedzamy Warszawę. Zwiedzamy Muzeum Powstania
Warszawskiego i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Udaje nam się spotkać sławnych polityków i zasiąść
w sejmowych ławach,

 panuje tu przyjemna i przyjazna atmosfera,

 jeździmy do Berlina w okresie przedświątecznym,
 organizujemy wycieczki zawodowe, podczas których
odwiedzamy branżowe zakłady pracy i poznajemy
w praktyce nowe technologie,
 jeździmy do teatru i opery,
 zwiedzamy inne kraje podczas kilkudniowych wycieczek
zagranicznych,
 bierzemy udział w spływach kajakowych i nocnych
marszach na orientację,
 zwiedzamy inne
zawodowych.

kraje

podczas

praktyk

i

staży

Ile trwa nauka?

 bardzo szybko się rozwijamy,
 gwarantujemy uczniom zdobycie solidnej wiedzy,
na

ucznia,

jego

możliwości

Czego będziesz
się uczył/a?

 stawiamy na współpracę z rodzicami,
 mamy życzliwą, profesjonalną kadrę pedagogiczną
i zarządzającą,
 mamy nowoczesną bazę dydaktyczną,

Poszukiwany na rynku pracy:
• logistyk,
• elektryk,
• elektronik,
• mechanik pojazdów
samochodowych,
• technik żywienia i usług
gastronomicznych

Zgodny z twoimi
zainteresowaniami - specjalność:
• służby mundurowe

5 lat

4 lata

Branżowa Szkoła
I stopnia
(praktyka u pracodawcy)

Branżowa Szkoła
I stopnia
(praktyka w szkole)

Poszukiwany na rynku pracy:
• fryzjer, ślusarz, mechanik
pojazdów samochodowych,
sprzedawca, mechanik
maszyn rolniczych, elektryk,
piekarz, cukiernik, kucharz,
monter zabudowy i robót
wykończeniowych
w budownictwie i wiele innych,
• konieczne znalezienie
praktyki u pracodawcy!

Poszukiwany na rynku pracy:
• magazynier - logistyk, NOWOŚĆ!
• ślusarz,
• mechanik pojazdów
samochodowych,
• sprzedawca,
• kucharz

3 lata

3 lata

 stwarzamy bardzo dobre warunki do uprawiania sportu
i rekreacji,

• przedmioty ogólnokształcące,
• przedmioty zawodowe,
• praktykę odbywasz w szkole

zdobędziesz wykształcenie
średnie ogólne i odkładasz wybór
zawodu na 4 lata (po skończeniu
edukacji w szkole)

zdobędziesz wykształcenie
zawodowe;
masz zawód i tytuł czeladnika

zdobędziesz wykształcenie
zawodowe;
masz zawód
i dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe

Egzaminy?

• maturalny,
• zawodowy

• maturalny

• zawodowy

• zawodowy

Gdzie
kontynuować
naukę?

na studiach

na studiach i w szkołach
pomaturalnych

w szkole branżowej II stopnia
lub w liceum dla dorosłych

w szkole branżowej II stopnia
lub w liceum dla dorosłych

Zalety?

C K Z i U - PA S J A , Z AW Ó D, P R Z Y S Z ŁO Ś Ć !

• przedmioty ogólnokształcące,
• przedmioty zawodowe
teoretyczne realizowane są
na miesięcznych kursach raz
w każdym roku kształcenia

zdobędziesz wykształcenie
średnie:
ogólne i zawodowe;
masz zawód i tytuł technika
po egzaminach zawodowych

 posiadamy nowoczesne kompleksy sportowe,
 cieszymy się dobrą opinią pracodawców, która stanowi
gwarancję późniejszej pracy w zawodzie.

• przedmioty ogólnokształcące,
• przedmioty ogólnokształcące,
• jeden przedmiot w rozszerzeniu, • dwa przedmioty w rozszerzeniu,
• przysposobienie wojskowe
• przedmioty zawodowe,
• miesięczna praktyka zawodowe
w klasie 3 i 4

Jakie
będziesz mieć
kwalifikacje?

Co z finansami?
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Liceum
Ogólnokształcące

CHCESZ ROZWIJAĆ SWOJE PASJE - PRZYJDŹ DO NASZEJ SZKOŁY.

Jaki zawód?

PO DWUNASTE: SZKOLNE PODRÓŻOWANIE 

 kładziemy nacisk
i zainteresowania,

Technikum

• dofinansowujemy większość
podręczników na cały cykl
kształcenia,

• uczysz się zawodu
poszukiwanego na rynku,
• możesz zdobyć za darmo
dodatkowe kwalifikacje
– kurs na wózki, obrabiarki cnc,
kulinarne itp.,
• masz podręczniki za darmo,
• możesz jechać na praktyki
zagraniczne,
• uczysz się zawodu
w nowoczesnych pracowniach
pod kierunkiem nauczycieli –
egzaminatorów,
• egzamin zdajesz w szkole,
w znanych ci pracowniach,
• kończąc szkołę masz już zawód,
ale możesz też iść na studia.

• dofinansowujemy większość
podręczników na cały cykl
kształcenia,
• strój taktyczny,
• dofinansowanie
do obozu kondycyjnego
• realizujesz pasje wojskowe,
• decyzję odnoście przyszłej
pracy podejmiesz za 4 lata
po skończonej edukacji,
• po skończonej edukacji, możesz
iść na studia,
• dostajesz dodatkowe punkty na
uczelniach wojskowych.

• otrzymujesz wypłatę jako
młodociany pracownik

• bezpłatna praktyczna nauka
zawodu

• nauka w szkole trwa tylko 3 lata,
• uczysz się pracy i zawodu
w prawdziwej firmie,
• masz swoje niewielkie dochody,
• możesz kontynuować naukę
w branżowej szkole II stopnia
albo w liceum dla dorosłych,
• możesz iść do pracy,
• możesz otrzymać propozycję
pracy od pracodawcy, u którego
miałeś praktyki.

• nauka w szkole trwa tylko 3 lata,
• uczysz się zawodu
w nowoczesnych pracowniach
pod okiem nauczycieli
– egzaminatorów,
• masz wolne wakacje, ferie
i święta jak uczniowie w klasach
liceum i technikum
• egzamin zdajesz w szkole,
w znanych ci pracowniach.

Z dob ą d ź zawód prz y szłości !
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CKZiU - SZKOŁA ZAWODOWCÓW!

Złotów

CKZ – Centrum Kształcenia Zawodowego w Złotowie
W Centrum Kształcenia Zawodowego
przeprowadzamy dokształcanie:

w

Złotowie

a) młodocianych pracowników zatrudnionych w celu
nauki zawodu i uczęszczających do klas wielozawodowych
w branżowych szkołach I stopnia w zakresie teoretycznych
przedmiotów zawodowych. Dokształcanie odbywa się w formie
czterotygodniowych turnusów,

KSZTAŁCIMY W KIERUNKACH PRZYSZŁOŚCI!
CKZ
ul. Norwida 10
77-400 Złotów
tel. 67 263 30 41

uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach.
Ukończenie Kursów umożliwia przystąpienie do egzaminu
zawodowego przed   Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
Na Kurs mogą uczęszczać osoby, które ukończyły 18 lat,
są po studiach wyższych, szkole średniej, zasadniczej szkole
zawodowej, gimnazjum lub szkole podstawowej.
Ukończenie Kursu zapewnia:
 możliwość zmiany pracy,

 uczniowie mają możliwość korzystania ze wszystkich sal
i pracowni CKZiU w Złotowie,

 zdobycie nowego zawodu,

 gwarantujemy dobre przygotowanie uczniów i słuchaczy
do egzaminów zawodowych,

Słuchacz może uzyskać tytuł zawodowy lub tytuł technika
po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to zaoczna forma
edukacji. Nauka w nim odbywa się średnio co dwa tygodnie:
w soboty od 8:00 do 16:30 i w niedziele od 8:00 do 14:40.
Oferta Liceum kierowana jest do absolwentów gimnazjów,
ośmioklasowych szkół podstawowych (wówczas nauka trwa
4 lata) oraz do absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
(nauka trwa 3 lata).

 uzupełnienie Twojego wykształcenia.

CKZ może organizować kursy przygotowujące do zdania
egzaminu maturalnego z przedmiotów: matematyka, polski,
j. obcy i inne. Gwarantuje naukę obsługi komputera i języków
obcych, proponuje: kurs języka angielskiego - poziom
podstawowy i zaawansowany; kurs języka niemieckiego
- poziom podstawowy i zaawansowany; kurs języka
niemieckiego dla opiekunek osób starszych.

 uzyskania tytułu technika,

 doskonale wyposażone pracownie przedmiotowe,

 zdania matury,

 darmowe materiały egzaminacyjne dla każdego
słuchacza.

24

Kształcimy w zawodach:
 technik handlowiec - dla absolwentów Branżowej Szkoły
I stopnia lub ZSZ w zawodzie sprzedawca,

 technik pojazdów samochodowych - dla absolwentów
Branżowej Szkoły I stopnia lub ZSZ w zawodzie mechanik
pojazdów samochodowych lub elektromechanik
pojazdów samochodowych,
 technik elektryk - dla absolwentów Branżowej Szkoły
I stopnia lub ZSZ w zawodzie elektryk.

 Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa 2 lata
(4 semestry).
 Zajęcia odbywają się w systemie
(co dwa tygodnie: sobota – niedziela).

zaocznym

 W trakcie nauki uczeń realizuje ogólne zajęcia edukacyjne:
język polski, język angielski lub niemiecki, matematyka,
informatyka. Zajęcia w zakresie kształcenia zawodowego
odbywają się na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych .
 W Branżowej Szkole II stopnia w trybie zaocznym można
łączyć naukę z pracą. Nauka w szkole jest bezpłatna.

Korzyści dla absolwentów:
 Absolwent Branżowej Szkoły II stopnia może uzyskać
wykształcenie średnie branżowe.
 Nauka w szkole jest bezpłatna.
 Po zdaniu:
- egzaminu zawodowego otrzyma dyplom technika,
- egzaminu maturalnego otrzyma świadectwo maturalne.
 Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować
kształcenie na studiach wyższych.
 Podniesienie
kwalifikacji
zawodowych
zwiększa
szansę na znalezienie pracy lub zdobycie awansu
zawodowego.
 Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
uznawane jest w całej Unii Europejskiej.
Zapraszamy!

 bezpłatne kursy i szkolenia lub ich najniższe ceny
w regionie,
 świetnie przygotowaną, doświadczoną i życzliwą kadrę
pedagogiczną,

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach: elektryk,
rolnik, agrobiznes, kucharz, cukiernik, mechanik
pojazdów samochodowych to pozaszkolna forma
kształcenia ustawicznego dla dorosłych. Program nauczania

 Słuchaczami szkoły mogą być absolwenci Branżowej
Szkoły I stopnia oraz absolwenci Zasadniczej Szkoły
Zawodowej z lat 2016 – 2019, którzy posiadają
zaświadczenie o nauczanym zawodzie odpowiadającym
zakresowi  pierwszej kwalifikacji.

O szkole:

GWARANTUJEMY!

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
zdobywasz wykształcenie średnie, które jest przepustką do:

 kontynuowania nauki na uczelniach wyższych.

Warunki przyjęcia 2022/2023:

 technik
żywienia
i
usług
gastronomicznych
- dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia lub w ZSZ
w zawodzie kucharz,

 podniesienie kwalifikacji zawodowych,

b) osób dorosłych - wynikające z potrzeb rynku.

 zajęcia prowadzą egzaminatorzy Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej i egzaminatorzy Wielkopolskiej Izby
Rzemieślniczej w Poznaniu. CKZ efektywnie współpracuje
z Cechem Rzemiosł Różnych Złotowie. Obecnie prowadzi
dokształcanie w 22 zawodach.

Branżowa Szkoła II stopnia na podbudowie
Branżowej Szkoły I stopnia - tryb zaoczny

Uwaga! Organizujemy również szkolenia na zamówienie!

K ształcim y fac h owców !

Zapraszamy!

BEZPŁATNE FORMY KSZTAŁCENIA DLA OSÓB DOROSŁYCH!
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