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Drodzy Gimnazjaliści oraz Rodzice!
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu jest szkołą opartą
na trzech mocnych filarach z długoletnią tradycją kształcenia zawodowego (Budowlanka,
Ekonomik, Gastronomik). Proponujemy kształcenie w Technikum lub w Szkole Branżowej
I stopnia w branżach: budowlanej, ekonomiczno−usługowej, rolniczo−leśnej z ochroną
środowiska oraz turystyczno−gastronomicznej.
Oferta proponowanych zawodów jest dostosowana do potrzeb rynku.
Aktualnie w CKZiU nr 1 uczy się prawie 1400 uczniów i słuchaczy. Prowadzone są również
kwalifikacyjne kursy zawodowe w ramach kształcenia ustawicznego.
Szkoła posiada bardzo wysoką renomę w środowisku. Nasi absolwenci piastują
eksponowane stanowiska w administracji, podejmują pracę naukową oraz prowadzą własną
działalność gospodarczą. O wszechstronnym i gruntownym przygotowaniu absolwentów
Centrum świadczy duża liczba osób podejmujących studia stacjonarne i zaoczne w uczelniach
wyższych różnych typów na kierunkach technicznych, ścisłych, przyrodniczych, medycznych,
humanistycznych, teologicznych i innych. Nasi uczniowie biorą udział w olimpiadach i
konkursach przedmiotowych, uzyskując w nich wysokie lokaty.
W Centrum pracuje kompetentna kadra pedagogiczna. Wielu nauczycieli ma uprawnienia
egzaminatorów przedmiotów maturalnych i zawodowych. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli
są pracownie dydaktyczne, w tym specjalistyczne pracownie zawodowe wyposażone
w profesjonalne pomoce dydaktyczne, pracownie komputerowe, multimedialne, językowe,
laboratoria, a także sale sportowe z siłowniami i kompleksy nowoczesnych boisk ze sztuczną
nawierzchnią. Stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu znajdują się w wielu salach
lekcyjnych i szkolnych bibliotekach. Pracownie przedmiotowe sukcesywnie wyposażane są w
sprzęt multimedialny. Młodzież uczestniczy w wycieczkach dydaktycznych do zakładów pracy,
uzupełniając realizowany program nauczania. Centrum jest przyjazne osobom
niepełnosprawnym. Posiadamy specjalistyczny sprzęt oraz wykwalifikowaną kadrę.
Swoje zainteresowania uczniowie mogą rozwijać w licznych kołach przedmiotowych, a także
w wolontariacie. Wiele imprez szkolnych podejmowanych jest z inicjatywy samorządu
uczniowskiego. Naszą silną stroną jest sport.
Bierzemy udział w wielu projektach edukacyjnych, w tym międzynarodowych. Szczególnie
wysoko cenimy możliwość zapoznawania się naszej młodzieży z rówieśnikami innych krajów
wspólnej Europy w ramach Programu Erasmus+. Obecnie realizujemy trzy projekty.
Szkoła ma opinię wymagającej, ale przyjaznej. Nasze priorytety to solidne wykształcenie
i wszechstronny rozwój młodego człowieka.
Dla nas najważniejszy jest uczeń, jego potrzeby i jego wszechstronny rozwój. Ciągle
podnosimy jakość i atrakcyjność kształcenia poprzez stwarzanie dobrego klimatu w szkole,
dbałość o poziom kształcenia, różnorodność oferowanych zajęć i współpracę z pracodawcami.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
– to bardzo dobry wybór!
Serdecznie pozdrawiam
Jacek Kąsek
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
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Szkoła

Zawód
technik agrobiznesu

Technikum nr 1
im. Księżnej
Eufemii
Raciborskiej

technik ekonomista
technik handlowiec
technik spedytor
technik logistyk
technik organizacji reklamy
technik ochrony środowiska

Technikum nr 2

technik architektury krajobrazu
technik geodeta
technik budownictwa
technik analityk

Technikum nr 3

technik hotelarstwa
technik żywienia
i usług gastronomicznych
technik usług fryzjerskich
murarz-tynkarz
monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie
monter sieci i instalacji sanitarnych
stolarz

Branżowa Szkoła
I Stopnia nr 2

fryzjer
kucharz
sprzedawca
cukiernik
Klasa wielozawodowa:
cieśla, dekarz, fotograf, kowal, introligator,
kamieniarz, krawiec, ogrodnik, optykmechanik, piekarz, rolnik, tapicer, drukarz,
wędliniarz, kominiarz, zdun, złotnik-jubiler,
zegarmistrz

Liczba
oddziałów

Liczba
miejsc

0,5
1,5
0,5
0,5
1
1
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5

16
48
16
16
32
32
16
16
16
32
16
16

1

32

0,5
0,5

16
16

0,5

16

0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5

16
16
32
16
16
16

0,5

16

Przedmioty wliczane do punktacji za świadectwo – język polski oraz przedmioty:
Zawód

Przedmiot 1

Przedmiot 2

Przedmiot 3

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W TECHNIKUM NR 1 (Ekonomik)
technik agrobiznesu

matematyka

Najlepsza ocena z:
(język angielski,
język niemiecki)

biologia

technik ekonomista
technik spedytor
technik logistyk
technik handlowiec

matematyka

Najlepsza ocena z:
(język angielski,
język niemiecki)

informatyka

technik organizacji
reklamy

matematyka

Najlepsza ocena z:
(język angielski,
język niemiecki)
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PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W TECHNIKUM NR 2 (Budowlanka)
technik
budownictwa

matematyka

technik geodeta

matematyka

technik architektury
krajobrazu

matematyka

technik ochrony
środowiska

matematyka

Najlepsza ocena z:
(język angielski,
język niemiecki)
Najlepsza ocena z:
(język angielski,
język niemiecki)
Najlepsza ocena z:
(język angielski,
język niemiecki)
Najlepsza ocena z:
(język angielski,
język niemiecki)

zajęcia techniczne

geografia

plastyka

chemia

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W TECHNIKUM NR 3 (Gastronomik)
technik analityk

matematyka

Najlepsza ocena z:
(język angielski,
język niemiecki)

chemia

technik żywienia
i usług
gastronomicznych,
technik usług
fryzjerskich

matematyka

Najlepsza ocena z:
(język angielski,
język niemiecki)

zajęcia techniczne

technik hotelarstwa

matematyka

Najlepsza ocena z:
(język angielski,
język niemiecki)

geografia

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA
stolarz, murarztynkarz, monter sieci
i instalacji
sanitarnych, monter
zabudowy i robót
wykończeniowych
w budownictwie,
fryzjer, kucharz,
sprzedawca,
cukiernik.
Klasa
wielozawodowa

Najlepsza ocena z:
(język angielski,
język niemiecki)

matematyka

zajęcia techniczne

Proponowane rozszerzenia:
Zawód

Rozszerzenie I

Rozszerzenie II

technik agrobiznesu,
technik analityk,
technik architektury krajobrazu,
technik budownictwa,
technik ekonomista,
technik geodeta,
technik hotelarstwa,
technik logistyk,
technik ochrony środowiska,

język angielski
lub
język niemiecki

Wybór z przedmiotów: biologia,
chemia, geografia, fizyka,
matematyka
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technik spedytor,
technik usług fryzjerskich,
technik żywienia i usług
gastronomicznych,

technik handlowiec

technik organizacji reklamy

język angielski
lub
język niemiecki
język angielski
lub
język niemiecki

Wybór z przedmiotów:
język polski, biologia, chemia,
geografia, fizyka, matematyka
Wybór z przedmiotów:
język polski, biologia, chemia,
geografia, fizyka, matematyka

Kandydat wybiera I rozszerzenie podczas rekrutacji, a rozszerzenie II w klasie
pierwszej – realizacja rozszerzenia II zaczyna się od klasy drugiej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------EKONOMIK − Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej
TECHNIK AGROBIZNESU – BIZNESMAN W ROLNICTWIE
Organizuje, nadzoruje i prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą oraz przetwórstwo
żywności, prowadzi rachunkowość przedsiębiorstwa rolno-spożywczego, opracowuje
i stosuje efektywne strategie marketingowe, prowadzi sprzedaż produktów rolniczych i
spożywczych, organizuje pracę małych zespołów pracowniczych. Praca: przedsiębiorstwa
przetwórstwa rolno-spożywczego, firmy handlowe, usługowe i produkcyjne, własne
przedsiębiorstwo agroturystyczne lub rolne o dowolnej wielkości.
TECHNIK EKONOMISTA − TO PROSTE!
Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotować Cię do pracy w zawodzie:
księgowego, menedżera, maklera giełdowego, doradcy podatkowego, finansowego
w firmach i instytucjach, dystrybutora w firmie handlowej, agenta ubezpieczeniowego,
bankiera, analityka rynku w firmie, analityka rynku w banku. Perspektywy pracy? Praca
w następujących działach przedsiębiorstwa: księgowym, kadrowo-płacowym, handlowym,
marketingu, w dziale analiz, w sekretariacie. Nasi absolwenci pracują np. w Urzędzie Miasta,
Urzędzie
Skarbowym,
w Zakładzie
Ubezpieczeń
Społecznych,
agencjach
ubezpieczeniowych i bankach oraz różnego rodzaju firmach. Wielu z nich zakłada własne
firmy, prowadząc z powodzeniem działalność gospodarczą np. Partner Security.
TECHNIK HANDLOWIEC − DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NA WŁASNY RACHUNEK
Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotować Cię do pracy: w działach
handlowych podmiotów gospodarczych, w firmach handlowych, w agencjach reklamowych,
do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży handlowo-marketingowej.
Perspektywa pracy? Możesz znaleźć zatrudnienie jako merchandiser (dystrybutor
produktów), telemarketer, sales manager (szef działu sprzedaży, dystrybutor produktów
wśród większych klientów), prowadzić własną firmę handlową. Zawód technika handlowca
jest obecnie poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Najwięcej ofert pracy
przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego (sales representative).
TECHNIK SPEDYTOR − PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH
Przygotujemy Cię do pracy w: przedsiębiorstwach transportu kolejowego,
samochodowego lub lotniczego, w firmach zajmujących się opracowywaniem instrukcji
wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów
lub załadunku, sporządzaniem umów z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.
Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów
sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju.
-4-
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Perspektywy pracy? W firmach z branży transportowej, przemysłowej, budowlanej,
handlowej i usługowej oraz informatycznej i w telekomunikacji. To niewątpliwie zawód
przyszłości. Każda firma bowiem posiadająca środki transportu lub zlecają transport firmom
zewnętrznym, poszukuje spedytorów do sprawnego obsługiwania klientów.
TECHNIK LOGISTYK – PLANOWANIE
Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotować Cię do pracy: w instytucjach
i firmach zajmujących się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolą
przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując różnego rodzaju
informacje, optymalizując czas, koszty dostawy towarów i drogę wykorzystując w tym celu
systemy informatyczne.
Perspektywy pracy? Przede wszystkim w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach oraz
firmach informatycznych i w telekomunikacji. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się
w spedycji krajowej i międzynarodowej. Możliwość zatrudnienia w firmach logistycznych
takich jak: LKW WALTER, RINNEN.
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY − PRACA CIEKAWA I KREATYWNA
To zawód, który łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną,
lingwistyczną oraz informatyczną. Celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie
absolwenta do wykonywania usług reklamowych, prowadzenia projektów promocyjnych
różnych instytucji i firm, kształtowania opinii publicznej (Public Relations). Perspektywy
pracy? Absolwenci mogą być zatrudniani w agencjach reklamowych, biurach ogłoszeń,
mediach, agencjach, studiach graficznych i drukarniach. Mogą również podjąć pracę jako
specjaliści ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej w prasie, radiu i telewizji
lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.
Rynek reklamy w Polsce ciągle poszukuje specjalistów związanych z organizacja
reklamy

-----------------------------------------------------------------------------------------------BUDOWLANKA − Technikum nr 2 i Branżowa Szkoła I Stopnia
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU – NAJLEPSZE OGRODY
Przygotowuje, urządza, planuje i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich.
Wyznacza miejsca i wybiera rośliny do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń
drzew i krzewów. Nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu, produkuje rośliny ozdobne
i materiał szkółkarski, nadzoruje podległych pracowników. W poszczególnych etapach
realizacji i konserwacji terenów zieleni posługuje się dokumentacją projektową.
Przygotowuje receptury mieszanek ziemi ogrodowych, torfu i nawozów mineralnych.
Rekultywuje tereny zdegradowane: wyznacza drzewa do karczowania i ścinania itp.
Prowadzi doświadczenia i obserwacje w programach jednostek naukowo-badawczych,
opracowuje ekspertyzy dendrologiczne.
TECHNIK BUDOWNICTWA – DOBRZE WYKONANE INWESTYCJE
Wykonuje rysunki architektoniczne, prowadzi dokumentację budowy, sporządza kosztorysy
i mniej skomplikowane prace projektowe, uczestniczy w robotach budowlanych,
przygotowuje i kontroluje produkcję w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór
budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, prowadzi rozliczenia za
robociznę, materiały, sprzęt i maszyny oraz rozliczenia z inwestorem oraz wykonuje
inwentaryzacje budowlane. Samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje
lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów,
wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub drewnianych,
szkieletów, ścian, dachów, garaży, schodów, tuneli oraz basenów i obiektów
hydrotechnicznych.
TECHNIK GEODETA – PORZĄDEK GEODEZYJNY
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Pracuje zwykle w firmach zajmujących się budownictwem lub wyspecjalizowanych firmach
geodezyjnych, wykonujących pomiary nieruchomości gruntowych oraz sporządzających
mapy i plany geodezyjne, wyrysy z map do ksiąg wieczystych i do innych celów. Osoba
wykonująca ten zawód znajdzie także zatrudnienie w firmach górniczych (także w
kopalniach) i poszukiwawczych (ropa, gaz, złoża surowców) oraz w urzędach. Stanowisko
to jest potrzebne na każdym szczeblu administracji samorządowej. W każdej gminie musi
być zatrudniony przynajmniej jeden geodeta (w powiecie jest więcej etatów). Geodeci
pracują także w wybranych jednostkach administracji państwowej (np. Ministerstwo
Budownictwa, Główny Urząd Geodezji i Kartografii), wydawnictwach kartograficznych
i innych miejscach, gdzie trzeba sporządzać mapy terenu.
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA – CZYSTE I ZDROWE ŚRODOWISKO
Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed
hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom
zanieczyszczeń środowiska, określa parametry stopnia zanieczyszczenia wody, powietrza,
gruntów i gleby, poziomu hałasu, uzdatniania i oczyszczania ścieków. Klasyfikuje i
identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie
ochrony środowiska. Przygotowuje propozycje zarządzania środowiskiem na szczeblu
lokalnym oraz prowadzi kampanie na rzecz poprawy stanu środowiska, a w szczególności w
zakresie edukacji ekologicznej. Współuczestniczy w opracowywaniu regionalnych analiz
zagrożeń, wprowadza w życie zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska
naturalnego, posługuje się normami jakości obowiązującymi w krajach UE. Obsługuje typowe
dla techniki ochrony środowiska urządzenia i aparatury kontrolno-pomiarowe, posługuje się
techniką komputerową.
MURARZ−TYNKARZ – PIĘKNE OTOCZENIE
Wykonuje konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy budynków z kamienia, cegły, bloczków,
pustaków i innych materiałów. Prowadzi prace remontowe i konserwatorskie przy
wykorzystaniu podstawowych narzędzi murarskich i maszyn budowlanych do transportu
materiałów (przenośniki taśmowe, pompy do zapraw, wyciągi budowlane) oraz do
przygotowania zaprawy (mieszarki i betoniarki). Analizuje rysunki robocze i ustala na ich
podstawie położenie elementów murarskich w budynku (m.in. ścian nośnych i działowych,
łęków i sklepień, filarów, kanałów dymowych i wentylacyjnych). Ocenia przydatność
materiałów do wykonania robót murarskich, przygotowuje zaprawy murarskie, obsługuje
maszyny budowlane.
MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH – UŁATWIA ŻYCIE
Montuje instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazowe, wentylacyjne,
klimatyzacyjne oraz rurociągi górnicze, okrętowe i przemysłowe, jak też sieci cieplne,
gazowe, wodne i kanalizacyjne. Ponadto wykonuje montaż sieci podziemnych, indywidualne
studnie kopane w formie pionowych szybów. Konserwuje także wyżej wymienione obiekty.
STOLARZ – ARANŻUJE NASZE WNĘTRZA
Rozpoznaje gatunki drewna oraz dobiera je do wykonania różnych wyrobów. Za pomocą
narzędzi do ręcznej obróbki drewna oraz maszyn i urządzeń, w tym obrabiarek sterowanych
numerycznie, wykonuje meble, stolarkę budowlaną oraz galanterię z wykorzystaniem
różnych rodzajów drewna oraz materiałów drewnopodobnych tj. płyt, oklein i innych.
Wykonuje płyty metodą klejonego drewna oraz połączeń drewna stosowanych w meblarstwie
i stolarce budowlanej z wykorzystaniem obróbki ręcznej i maszynowej. Przygotowuje
powierzchnie wyrobów okleinowanych, nakłada okleiny sposobem ręcznym oraz z
zastosowaniem urządzeń mechanicznych. Naprawia i odświeża meble i wyroby stolarki
budowlanej.
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE – WIELE
TALENTÓW
Posiada bardzo szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych. Montuje
systemy suchej zabudowy oraz wykonuje roboty tynkarskie, malarsko - tapeciarskie,
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posadzkarskie, glazurnicze. Kładzie podłogi, wykonuje okładziny ścienne (z płytek
ceramicznych, desek, płyt, paneli), konserwuje i ociepla budynki. Analizuje dokumentację
budowlaną, oblicza ilość materiałów potrzebnych do wykonywania zleconych prac.
Różnorodność robót, które ma do wykonania, wynika ze specyfiki budynków, stosowanych
materiałów, narzędzi oraz technologii.

----------------------------------------------------------------------------------------------GASTRONOMIK − Technikum nr 3 i Branżowa Szkoła I Stopnia
TECHNIK ANALITYK – CHEMIA JEST WSZĘDZIE
Przygotowuje sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne do badań analitycznych, pobiera
i przygotowuje próbki do badań analitycznych, wykonuje badania analityczne surowców,
półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych. Praca: w laboratoriach przemysłu
spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, środków czystości, higienicznych,
pielęgnacji roślin, petrochemicznego, nawozów sztucznych, tworzyw i włókien sztucznych,
farb i lakierów, rolniczych oraz ochrony środowiska. Oferujemy kształcenie w zawodzie
technik analityk z elementami analizy medycznej, farmaceutycznej, kosmetologicznej oraz
kryminalistycznej.
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH – DBA O NASZ WYGLĄD
To profesjonalny stylista, który wykonuje zabiegi fryzjerskie, przy użyciu nowoczesnych
aparatów i środków fryzjerskich i kosmetycznych, korzysta z technik komputerowych;
Projektuje fryzury i dobiera je do kształtu twarzy. Doradza klientom stylizacje fryzur. Zdobywa
wiedzę potrzebną do prowadzenia własnego salonu fryzjerskiego. Praca: salony fryzjerskie,
własna firma świadcząca usługi fryzjersko-kosmetyczne.
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH – TOWARZYSZ JEDZENIA
Planuje produkcję i ustala asortyment potraw, nadzoruje przebieg procesów
technologicznych, prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej,
obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, organizuje i nadzoruje obsługę
konsumentów, pracę magazynu oraz organizuje i nadzoruje proces produkcyjny. Praca:
firmy cateringowe, restauracje, hotele, własna firma świadcząca usługi gastronomiczne.
TECHNIK HOTELARSTWA – UŚMIECH NA DZIEŃ DOBRY
Jeżeli interesuje Cię jak działają hotele, jeśli lubisz poznawać ludzi, zawierać nowe
znajomości, jesteś komunikatywny i nie boisz się wyzwań to technik hotelarstwa jest właśnie
dla Ciebie. Przygotowujemy do pracy w sektorze przemysłu turystycznego. Uczymy jak
kompleksowo i profesjonalnie obsłużyć gościa hotelowego. Specjalnie dobrane przedmioty
przygotowują do pracy w różnego typu obiektach hotelarskich lub rozpoczęcia własnej
działalności w tym obszarze. Nasze doświadczenie w kształceniu pozwala nam zaprosić Cię
do nauki na kierunku prestiżowym o szerokich możliwościach rozwoju i doskonalenia
zawodowego.
FRYZJER – DBA O DOBRY WYGLĄD
Zmysł estetyki, umiejętności i ciągły rozwój to tylko kilka cech dobrego fryzjera. Dzisiaj to nie
tylko specjalista od włosów ale także stylista. W nowoczesnym społeczeństwie tacy
fachowcy są niezbędni i poszukiwani, a rynek ich usług cały czas się rozrasta.
KUCHARZ – TOWARZYSZ KULINARNY
To atrakcyjny i kreatywny zawód poszukiwany na rynku pracy. Daje duże możliwości rozwoju
i doskonalenia, a tym samym satysfakcji z wykonywanej pracy. Rozwijający się dynamicznie
rynek usług kulinarnych oferuje liczne możliwości zatrudnienia.
SPRZEDAWCA – KOMPETENTNA OBSŁUGA
Potężny i rozrastający się rynek pracy z pewnością jest atutem w wyborze tego zawodu.
Dzisiaj to nie tylko „ktoś” od podawania towaru ale pomocnik, doradca i ekspert pomagający
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klientowi w dokonaniu wyboru. Kreacja, operatywność, komunikatywność, kompetencja to
cechy nowoczesnego sprzedawcy.
FOTOGRAF – OCZY OBIEKTYWU
Specjalista od zdjęć, filmów, obróbki graficznej i wszystkiego innego co można za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz zarejestrować. Kreatywny i rozwojowy zawód polegający na
pracy w różnych miejscach i sytuacjach. Z pewnością nie należy do nudnych, a rynek usług
jaki oferują fotografowie jest potężny.
CUKIERNIK – OSŁADZA ŻYCIE
Jaki smutny byłby świat bez słodyczy. Cukiernicy to ludzie dający swoimi wyrobami radość.
Ich praca to połączenie artyzmu z rzetelną kulinarną wiedzą ponieważ to co tworzą musi
wyglądać i smakować.
KRAWIEC – DBA O NASZ WIZERUNEK
Dobry krawiec to skarb! Człowiek umiejący uszyć coś, czego nie ma nikt inny lub naprawić
ulubioną część garderoby zasługuje na szacunek. Odradzający się rynek usług potrzebuje
fachowców, dla których nie zabraknie pracy.
WĘDLINIARZ – MISTRZ PODNIEBIENIA
To odpowiedzialna i dobrze wynagradzana praca. Zakłady w naszym (i nie tylko) rejonie
czekają na młodych i energicznych pracowników. Dobre wędliny zawsze znajdują licznych
nabywców, a praca w solidnej firmie to powód do dumy.
KLASA WIELOZAWODOWA to propozycja dla osób, które chciałyby kształcić się w innych
zawodach. Szukaj potrzebnych na rynku pracy – jest ich wiele.

Warto zaufać naszemu Centrum!










Zdobędziesz wykształcenie na poziomie średnim technicznym, uzyskasz tytuł technika
oraz możesz zdać maturę,
W przyszłości z łatwością będziesz prowadzić własną firmę,
Możesz podjąć pracę w różnych dziedzinach gospodarki,
Możesz kontynuować naukę na studiach oraz kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
Egzaminy z kwalifikacji w zawodzie i egzaminy maturalne przeprowadzane są w szkole,
Zawody naszych branż są w grupie deficytowych, czyli poszukiwanych. Będziesz zatem
poszukiwanym pracownikiem na rynku pracy,
Zaproponujemy Ci wszechstronny rozwój,
Możesz uczestniczyć w naszych Projektach Unijnych, obecnie realizujemy projekty w
ramach ERASMUS+,
Stale doskonalimy naszą bazę dydaktyczną. Projektowane są nowoczesne pracownie
dydaktyczne dla wielu zawodów w naszym Centrum.
Nasi uczniowie odbywają zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe w ponad 260
zakładach pracy.
Współpracujemy z pracodawcami kilku powiatów. Są to nie tylko zakłady usługowe
i produkcyjne ale także instytucje administracji publicznej.
Pracodawców szukaj na naszej stronie: www.ckziu1raciborz.idsl.pl (zakładka baza
pracodawców) i na stronie Cechu Rzemiosł Różnych: www.cechraciborz.com.pl.
W ramach programu ERASMUS+ nasi uczniowie realizują praktyki za granicą.
Realizujemy trzy projekty unijne:
• Nowe zawodowe doświadczenia uczniów i nauczycieli w Hiszpanii i Niemczech
(Niemcy, Hiszpania),
• Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy (Hiszpania),
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• Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową
(Portugalia, Sycylia).
W ramach projektów pozyskaliśmy prawie 1,5 mln złotych.
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