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Technik 
ekonomista klasa policyjno-prawna
Uczeń poznaje podstawowe zasady i mechanizmy funkcjonowania całej gospodarki 
oraz działających w niej przedsiębiorstw. 

Uczy się :
• planowania i prowadzenia działalności gospodarczej
• zarządzania przedsiębiorstwem
• obliczania podatków
• prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
• wykonywania analiz 
• sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą

Ofertę kształcenia w zawodzie technik ekonomista - klasa policyjno-prawna wzbo-
gacamy o zajęcia dodatkowe z zakresu specyfiki służby policyjnej: zajęcia na siłowni,  
musztra wojskowa, nauka pływania, elementy samoobrony, szkolenie strzeleckie, ra-
townictwo medyczne.

Kwalifikacje w zawodzie: 
• EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej 
• EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jedno-

stek organizacyjnych

Po ukończeniu nauki absolwent może 
podjąć pracę w dziale kadrowo-płaco-
wym, handlowym, marketingu, analiz 
czy sekretariacie zarówno w firmach 
prywatnych, jak i w bankach, urzędach 

czy też założyć własną działalność 
gospodarczą lub kontynuować 

naukę na wyższych studiach 
ekonomicznych.

W trakcie nauki jak i 
po jej ukończeniu oferujemy uczniom również możliwość dalszego 

rozwoju i zdobycia nowego zawodu na bezpłatnych Kwalifika-
cyjnych Kursach Zawodowych m.in. kurs prowadzenia dzia-

łalności handlowej, prowadzenia rachunkowości, rozlicza-
nia wynagrodzeń i danin publicznych.
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Technik 
klasa wojskowa elektryk

Kwalifikacje w zawodzie technik elektryk
• Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
• Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Podczas 5 lat w technikum nauczysz się montażu, uruchamiania i testowania instala-
cji i urządzeń elektrycznych 

W nowych pracowniach wspomagamy uczniów w nabyciu praktycznych umiejętno-
ści związanych z budową, zastosowaniem, montażem i konserwacją instalacji i ma-
szyn elektrycznych.

Nauczymy posługiwać się techniką komputerową, oprogramowaniem narzędziowym 
i użytkowym wspomagającym projektowanie, i diagnozowanie maszyn, i urządzeń 
elektrycznych.

W klasie III i IV będziesz mógł nabyć nowe doświadczenie podczas miesięcznej prak-
tyki zawodowej.

W klasie wojskowej zdobędziesz dodatkową wiedzę z zakresu elektroniki wojskowej. 
Oferujemy ponadto zajęcia z topografii wojskowej, terenoznawstwa, musztry, taktyki, 
szkolenie strzeleckie, zajęcia z samoobrony, 
naukę pływania, obóz kondycyjny.

Oferujemy Ci również możliwość dalszego 
rozwoju i zdobycia nowego zawodu na bez-
płatnych Kwalifikacyjnych Kursach Zawo-
dowych m.in. spawacz, operator wózków 
widłowych itp.

Absolwenci naszej szkoły pracują m.in.  
w firmach Kronospan, Tauron, Mubea, IFA 
Powertrain GmbH 
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Technik 
grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik grafik przygotowuje projekty graficzne o charakterze informacyjnym i rekla-
mowym. Efektem pracy grafika jest zaprojektowana wizytówka, ulotka, plakat, folder, 
zakładka do książki, kalendarz, opakowanie, etykieta, broszura i książka, ale też - re-
klama w prasie, telewizji, Internecie i reklama wielkoformatowa np. baner lub billboard. 
Grafik projektuje publikacje, które będą potem drukowane lub wyświetlane na urzą-
dzeniach elektronicznych np. e-booki na smartfon. 
Nauczysz się obsługiwać programy graficzne do projektowania grafiki oraz obsługiwać 
różne urządzenia i maszyny niezbędne w pracy grafika np. drukarki 3D. Umiejętności  
i wiedzę pogłębisz na praktykach zawodowych, które możesz odbyć np. w drukar-
niach i studiach graficznych. 

W czasie 5-letniej nauki będziesz zdawał egzaminy zawodowe z dwóch kwalifikacji 
o następujących oznaczeniach i nazwach:
• PGF.04 – Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfro-

wych (egzamin na koniec 3 klasy), 
• PGF.05 – Drukowanie cyfrowe i obróbka druków (egzamin po I semestrze 5 klasy).

Po zdaniu egzaminów zawodowych zdobędziesz tytuł technika grafiki i poligrafii cy-
frowej, a po zdaniu egzaminu maturalnego możesz kontynuować naukę na studiach. 

Jeśli na studia się nie wybierasz, to możesz podjąć pracę w agencji reklamowej, pra-
cowniach DTP (komputerowe projektowanie publikacji), drukarniach, firmach wy-
dawniczych, studiach graficznych, firmach zajmujących się obsługą marketingową  
innych przedsiębiorstw (np. projektowanie grafiki na strony internetowe), instytucjach 
badawczych przy dokumentacji badań (np. archiwizacja i skanowanie materiałów).
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Technik 
handlowiec

Uczeń kształcący się w tym kierunku poznaje podstawowe zasady i mechanizmy 
funkcjonowania całej gospodarki oraz działających w niej przedsiębiorstw handlo-
wych. 

Uczy się :
• organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw 
• przygotowywania towarów do sprzedaży
• wykonywania prac związanych z obsługą klientów 
• wykonywania prac związanych z realizacją transakcji kupna i sprzedaży
• prowadzenia działań reklamowych i marketingowych
• organizowania i prowadzenia działalności handlowej
• zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:
• towaroznawstwa
• marketingu w handlu
• organizacji sprzedaży towarów w tym sprzedaży internetowej
• sprzedaży towarów
• rachunkowości handlowej
• podstaw zarządzania w handlu 

Ponadto ofertę kształcenia w zawodzie technik handlowiec wzbogacamy o praktyki 
zawodowe oraz płatne staże w różnych firmach handlowych.

Kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec: 
• HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
• HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Absolwenci naszej szkoły pracują w: 
• przedsiębiorstwach handlowych i handlowo-produkcyjnych, 
• hurtowniach, 
• sklepach detalicznych, 
• prowadzą własną działalność gospodarczą.

W trakcie nauki jak i po jej ukończeniu oferujemy uczniom rów-
nież możliwość dalszego rozwoju i zdobycia nowego zawodu 
na bezpłatnych Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych 
m.in. kursach prowadzenia rachunkowości, rozliczania 
wynagrodzeń i danin publicznych.
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Technik 
hotelarstwa
Kwalifikacje:  

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi noclegowe 
HGT.06 Realizacja usług w recepcji

Nauczysz się obsługi klienta w zakładach świadczących usługi noclegowe, meldowa-
nia i rozliczania gości oraz wszelkich usług związanych z jego pobytem. Nauczysz się 
organizacji i prowadzenia punktów noclegowych, zawierania umów z kontrahentami, 
prowadzenia recepcji hotelowej. Zapoznamy cię z pracą służb pięter oraz pracowni-
ków recepcji. 
Dodatkowym atutem kierunku są dwa interesujące przedmioty: odnowa biologiczna 
w hotelarstwie oraz podstawy kosmetologii. 

Wybierając któryś z kierunków nabędziesz nowe doświadczenie podczas miesięcz-
nej praktyki zawodowej w biurach i agencjach turystycznych, hotelach i pensjonatach 
w Polsce i za granicą - do tej pory uczniowie odbywali praktyki m.in. w zagranicznych 
hotelach oraz na promach kursujących do Szwecji.
Zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają się w profesjonalnych pracowniach 
przedmiotowych, prowadzone są przez kompetentnych nauczycieli dla których bran-
ża turystyczno-hotelarska jest 
pasją.

Po ukończeniu nauki po tych 
kierunkach możesz podjąć pra-
cę lub kontynuować naukę na 
studiach wyższych na kierun-
kach: turystyka, hotelarstwo, 

marketing, zarządzanie, re-
kreacja, public relations.

RECEPTION
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Technik 
klasa penitencjarna logistyk

Jest zawodem uznanym, dobrze płatnym i z dużą przyszłością. Jest jednym z najno-
wocześniejszych i najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku krajowym i zagra-
nicznym.

Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we wła-
ściwym czasie, na właściwe miejsce. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być 
przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej 
zajmuje się logistyka.

Podczas 5 lat w technikum nauczymy Cię jak: 
• zarządzać produkcją i transportem, 
• organizować pracę w magazynie, 
• dbać o dostawy do magazynów, przedsiębiorstw, policji, zakładów karnych,
• obsługiwać programy magazynowe, czytniki kodów kreskowych i technologię 

RFID.

Proponujemy wyjazdy na wycieczki dydaktyczne do zakładów pracy (np. FM Logi-
stic, Amazon, Ejot, czy LKW Walter (Austria)), udział w zajęciach warsztatowych, moż-
liwość otrzymania certyfikatu TRANSEDU oraz poznanie uprawnień, obowiązków  
i praw funkcjonariuszy służb więziennych w czasie zajęć z funkcjonariuszami ZK nr 1 
w Strzelcach Opolskich.

W klasie trzeciej i czwartej będziesz mógł nabyć nowe doświadczenia podczas mie-
sięcznej praktyki zawodowej w wielu firmach na terenie powiatu i województwa oraz 
w zagranicznych zakładach.

Twoje przyszłe miejsca pracy to m.in.
• terminale przeładunkowe w magazynach, na stacjach kolejowych, lotniskach, 
• firmy transportowo-spedycyjne, firmy kurierskie, 
• centra magazynowe i logistyczne, 
• przedsiębiorstwa przemysłowe, dystrybucyjne, handlowe, usługowe, 
• wojsko, zakłady karne, policja. 

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzel-
cach Opolskich w czasie kształcenia w technikum w zawodzie 
technik logistyk zajęcia są poszerzone o specjalność –  
logistyka służby więziennej. Oznacza to możliwość 
udziału w ćwiczeniach z musztry, szkolenia strzeleckie-
go, nauki pływania czy wyjazdów kondycyjnych.



01

02

04

Technik 
mechanik klasa strażacka
Technik mechanik jest zawodem opartym na dwóch kwalifikacjach. Na pierwszą kwa-
lifikację składają się trzy różne zawody z pośród, których wybieramy jeden. Są to:

MEC.03.- Montaż i obsługa maszyn i urządzeń z zawodem mechanik - monter. Zawód 
ten charakteryzuje montaż i demontaż maszyn oraz drobne naprawy wykonywane 
w trakcie montażu. Osoby z umiejętnościami mechanika - montera znajdują zatrud-
nienie w firmach remontowych lub w zakładach przemysłowych w dziale utrzymania 
ruchu.

MEC. 05. – Użytkowanie obrabiarek skrawających z zawodem operator skrawających. 
Osoby wybierające ten zawód zdobywają wiedzę z zakresu obsługi konwencjonal-
nych obrabiarek skrawających takich jak: tokarki, frezarki itp. Potrafią programować 
obrabiarki na pulpitach sterowniczych maszyn, ale także na komputerach wykorzy-
stując oprogramowanie typu CAM.

MEC.08. – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi z zawo-
dem ślusarz. . W zakresie prac ślusarskich znajduje się przede wszystkim obróbka 
ręczna jednak uczniowie naszej szkoły zdobywają wiedzę z obsługi konwencjonal-
nych obrabiarek skrawających, spawania, kowalstwa.

Drugą kwalifikacją jest:
MEC. 09. – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. Kwali-
fikację tą charakteryzują umiejętności z zakresu konstruowania i wytwarzania części 
maszyn oraz całych zespołów. Uczniowie zdobywają umiejętności obliczania kon-
strukcji mechanicznych. Tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej 2D i 3D w progra-
mach typu CAD oraz dokumentacji technologicznej.

Warsztaty CKZiU w Strzelcach Opolskich wyposażone są w park maszynowy po-
zwalający na nauczanie praktyczne w zawodzie technik mechanik.

Okolice Strzelec Opolskich obfitują w zakłady pracy przemysłu ciężkiego.  
Z wieloma z pośród nich szkoła współpracuje. Uczniowie w zakładach tych 

odbywają praktyki zawodowe ale także mogą starać się o stypendium 
wypłacane przez te zakłady. 

Technik mechanik jest klasą 
strażacką dlatego ucznio-

wie mają dodatkowe 
zajęcia z przedsta-

wicielem straży 
pożarnej.
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Technik 
mechatronik

Kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik
• Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
• Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Podczas 5 lat w technikum nauczymy Cię projektowania, konstruowania i programo-
wania urządzeń i systemów mechatronicznych. Pokażemy Ci również jak diagnozować  
i naprawiać urządzenia i systemy machatroniczne. Będziesz potrafił analizować spo-
rządzać i opracowywać dokumentacje techniczną z zakresu mechatroniki.

W klasie drugiej i trzeciej będziesz mógł nabyć nowe doświadczenia podczas mie-
sięcznej praktyki zawodowej w zakładach produkcyjnych.

Warto nadmienić, że współpracujemy z zakładami np. Mubea , Kronoszpan. Przedsię-
biorstwa te oferują dodatkowe zajęcia w ramach „Klasy patronackiej” lub stypendia 
dla zdolnych uczniów oraz staże.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach wyposażonych przez firmę Fe-
sto w nowoczesny sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć laboratoryjnych na naj-
wyższym poziomie. Absolwenci naszej szkoły pracują m.in. w firmach Mubea, IFA Po-
wertrain GmbH w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego oraz w szeregu firm 
zagranicznych

Po ukończeniu nauki możesz podjąć 
pracę jako operator maszyn CNC, 
programista tych maszyn lub kon-
tynuować naukę na studiach w wyż-
szych uczelniach technicznych np. 
Politechnika Opolska, Politechnika 
Śląska

Oferujemy Ci również możliwość 
dalszego rozwoju i zdobycia nowe-
go zawodu na bezpłatnych Kwali-
fikacyjnych Kursach Zawodowych 
m.in. spawacz, operator wózków wi-
dłowych itp
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Technik 
organizacji turystyki
Kwalifikacje:

HGT.07:Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08:Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Nauczysz się jak założyć i prowadzić działalność turystyczną, jak prawidłowo zapla-
nować i zorganizować imprezy i usługi turystyczne, Nauczysz się planowania trasy, 
dokonywania rezerwacji w hotelach, organizowania lub sprzedawania wyjazdów służ-
bowych lub urlopowych. 

Przeszkolimy Cię w zakresie obsługiwania klientów korzystających z usług turystycz-
nych i będziesz umiał również obliczać koszty imprez i prowadzić ich rozliczenia.

Damy ci możliwość zdobycia umiejętności pozwalających pracować i zarządzać fir-
mami turystycznymi, gastronomicznymi i hotelarskimi na europejskim poziomie.



01

02

04

Technik 
pojazdów samochodowych

Na zawód technika pojazdów samochodowych składają się dwie kwalifikacje w 
zawodzie:
• MOT.05. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów  

samochodowych
• MOT. 06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 

Technik pojazdów samochodowych – to zawód związany z obsługą współczesnych 
pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się spe-
cjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także 
diagnostyki samochodowej.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi 
prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:
• stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
• zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
• salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem  

częściami samochodowymi;
• przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
• przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
• firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

Technik pojazdów samochodowych to zawód dla osób z pasją, gdyż przyjemność 
z wykonywanej pracy daje gwarancję profesjonalizmu i samorealizacji. Pasja z kolei 
wymaga od nas cierpliwości, sumienności dbałości i odpowiedzialności. Są to ce-
chy, które powinien posiadać każdy przyszły mechanik samochodowy. Fachowe  
i sumienne traktowanie swojej profesji gwarantuje w przyszłości sukces zawodowy. 
Mechanik powinien odpowiedzialnie podchodzić do swojej pracy. Wbrew pozorom, 
samochód jest urządzeniem bardzo skomplikowanym i wszelkie niedociągnięcia ze 
strony naprawiającego mogą skutkować niebezpieczeństwem dla użytkownika 
samochodu. 

Zajęcia w naszej szkole prowadzone są w sposób ciekawy i budzący 
zainteresowanie, na co pozwala nam wyposażenie naszej pracowni 
samochodowej. Uczniowie uczą się zawodu pod okiem doświad-
czonej kadry nauczycielskiej.
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Technik 
rachunkowości klasa celno - skarbowa
Jeden z najbardziej pożądanych przez pracodawców zawodów w kraju!

UWAGA! RACHUNKOWOŚĆ TO NIE MATEMATYKA!

Nauczysz się: 
• prowadzić własną firmę, 
• zastosować programy komputerowe
• zatrudniać pracowników,
• inwestować i pomnażać zyski

W zawodzie tym uzyskasz 2 certyfikaty:
• EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jedno-

stek organizacyjnych
• EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Ogromne możliwości rozwijania kariery zawodowej!

Po ukończeniu nauki znajdziesz więc pracę w:
• biurach rachunkowych,
• księgowości,
• bankach, 
• instytucjach finansowych, 
• jednostkach finansów publicznych,
• kancelariach doradczych i audytorskich,
• w firmach prywatnych.
Celnicy pracują w biurach agencji celnych, ma-
gazynach celnych lub celnych organach podat-

kowych. Agentów celnych zatrudniają również 
firmy prywatne, przedsiębiorstwa logistycz-

ne, transportowe oraz firmy kurierskie.
Szeroka wiedza dotycząca prawa podatkowego i innych związanych z 

towarem regulacji, często przyspiesza działanie każdej firmy.

Agent celny zapewnia sprawny przepływ towarów na granicy 
państw, zgodnie z panującym w nich prawem podatkowym. 

Jest również pośrednikiem, między urzędem celnym a pod-
miotem, który dokonuje obrotu towarem z zagranicznymi 

kontrahentami.
Zawód agenta celnego to niezwykle odpowiedzialne 

zajęcie, które wymaga od agenta szerokiej wiedzy 
związanej z prawem podatkowym.
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Technik 
spedytor

Zamawiasz rzeczy przez Internet ? Pewnie tak. Bez firmy kurierskiej oraz spedytora 
tak szybko by do Ciebie nie dotarły. Spedytor zajmuje się między innymi organizacją 
transportu ładunków.

W naszej szkole nauczymy Cię jak:
• dobrać pojazd do przewożonego ładunku
• rozróżniać ładunki i ich oznaczenia
• przygotować i zorganizować transport ładunków pojazdem, pociągiem,  

samolotem i statkiem
• sporządzać dokumenty transportowe (list przewozowy, CMR, zlecenie  

spedycyjne)
• rozliczać kierowców z czasu pracy
• negocjować stawki za przewóz ładunków
• organizować pracę w magazynie
• wybrać odpowiednią firmę transportową
• zastosować prawo w spedycji
• obsługiwać programy spedycyjne 

Nowe umiejętności będziesz mógł nabyć podczas praktyk zawodowych w firmach 
transportowo-spedycyjnych np. FM Logistic, PORJOT, PIOMAR, TRANSANNABERG.
To nie wszystko. Poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności podczas zajęć warsztato-
wych ze specjalistami z branży spedycyjno-transportowej oraz wycieczek dydak-
tycznych m.in. do FM Logistic, Śląskiego Centrum Logistycznego czy do LKW Walter 
(Austria). 
W ostatniej klasie organizujemy spotkania z przyszłymi pracodawcami. 

Po ukończeniu nauki możesz podjąć pracę w:
• firmach transportowych, 
• centrach logistycznych, 
• magazynach
• założyć własną działalność gospodarczą
• kontynuować naukę na studiach wyższych. 

W tym zawodzie występuje tylko jedna kwalifikacja - organizacja 
transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
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Technik 
żywienia i usług gastronomicznych
W czasie pięciu lat nauki w technikum Nauczymy Cię sporządzać potrawy i napoje 
zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, a także obsługiwać nowoczesny sprzęt 
gastronomiczny oraz zorganizować i przygotować różnorodne imprezy okoliczno-
ściowe np. wesela, bankiety. Pokażemy Ci jak założyć, prowadzić i zarządzać własną 
działalnością gastronomiczną bez potrzeby „kuchennych rewolucji”. 

Przygotujemy Cię do prawidłowego i estetycznego podawania dań, obsługi gości 
oraz projektowania i aranżowania wnętrza sal konsumenckich. 

Oferujemy naukę w nowych, w pełni wyposażonych pracowniach gastronomicznych, 
praktykę w restauracjach w kraju i zagranicą oraz możliwość udziału w dodatkowych 
kursach np. kurs barmański, baristy oraz somelierski. 

Dajemy Ci szansę zdobycia doświadczenia przez możliwość udziału w Olimpiadzie 
Wiedzy o Żywieniu i Żywności, konkursach gastronomicznych i cukierniczych np. 
„Regionalne Smaki” oraz w dodatkowych zajęciach i projektach edukacyjnych. 

Zawód Technika Żywienia i Usług Gastronomicznych składa się z dwóch kwalifikacji,  
z których każda kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym potwierdzają-
cym kwalifikacje w zawodzie. 

Absolwenci naszej szkoły mogą podjąć pracę w restauracjach, w hotelach, na pro-
mach i statkach, firmach cate-
ringowych, pensjonatach lub 
też założyć własny lokal ga-
stronomiczny. Po zdaniu ma-
tury możesz również konty-

nuować naukę na studiach 
wyższych. 
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Branżowa Szkoła 
I-go stopnia

 Oferujemy możliwość kształcenia na poziomie Branżowej Szkoły I-go stopnia 
w dowolnym zawodzie. Uczniowie uczestniczą w kursach doszkalających organizowa-
nych przez zewnętrzne ośrodki - najczęściej Kluczbork, Kędzierzyn-Koźle, Dobrodzień  
i Głubczyce. 

Proponujemy zajęcia praktyczne na Warsztatach Szkolnych w zawodach: ślusarz oraz 
operator obrabiarek skrawających.

W swojej ofercie mamy również zajęcia praktyczne w nierzemieślniczych i rzemieślni-
czych zakładach pracy, w różnych zawodach m. in. kucharz, sprzedawca, fryzjer, me-
chanik pojazdów samochodowych, stolarz.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia będziesz miał możliwość dalszego kształ-
cenia w Branżowej Szkole II stopnia lub w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych 
oraz uzyskania tytułu technika po ukończeniu kursów kwalifikacyjnych, znajdujących 
się w ofercie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Szkoła dysponuje także nowoczesnymi pracowniami – gastronomiczną, obrabiarek 
sterowanych numerycznie, fryzjerską i samochodową, w których uczniowie mogą 
uczyć się zawodu na najnowocześniejszym sprzęcie.



Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Powstańców Śląskich 3
47-100 Strzelce Opolskie

Tel. 77 461 27 01
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl

www.ckziu-strzelce.pl

CKZiU zrealizowała do tej pory wiele projektów w ramach programów 
Erasmus+ i PO WER, to m.in. zagraniczne praktyki dla uczniów szkoły w 
Niemczech, Austrii, Chorwacji, na Malcie oraz na promach kursujących 
do Szwecji.

Obecnie szkoła realizuje projekt pt.”CKZiU Europejską szkołą”  
finansowany z funduszy PO WER

Aplikacja eLO!
• terminarz rekrutacji
• informacje o przyjęciu 

do szkoły

Dostępna w:


