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Zapraszamy do nas !
Rok szkolny 2021/22

Branżowa Szkoła I Stopnia
Technikum
Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych



Dlaczego my ?

Ponieważ
posiadamy ponad dwudziestoletnie
doświadczenie w kształceniu młodzieży
oraz osób dorosłych.

Ponieważ
dysponujemy nowoczesną bazą
dydaktyczną pozwalającą na kształcenie
praktyczne na miejscu w placówce.

Ponieważ
kadra pedagogiczna to profesjonaliści,
którzy swoje doświadczenia zawodowe 
i wiedzę zdobywali w różnych gałęziach
przemysłu.



Nauczana kwalifikacja:                        
 Montaż, uruchamianie i obsługiwanie
układów automatyki przemysłowej.
Wszystkie zajęcia edukacyjne (również
praktyczne) prowadzone są w szkole.
Uczniowie realizują podstawy
programowe MEiN ze szczególnym
naciskiem na kierunkowe kształcenie
branżowe,
Uczniowie mają możliwość uczenia się na
najnowszych w Polsce środkach
dydaktycznych, dzięki czemu mają dużą
szansę na znalezienie atrakcyjnej pracy
po ukończeniu szkoły.

Klasa w zawodzie AUTOMATYK
nowość !

Branżowa Szkoła I Stopnia

www.ckziuelblag.pll



zawód mechanik automatyki
przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
został zastąpiony zawodem automatyk.  w trzyletniej branżowej szkole

pierwszego stopnia,
na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych.

kształcenie w zawodzie automatyk
odbywa się:

Czy wiesz, że ...
www.ore.edu.pl



Klasa z pasją
Już wiemy, że ucząc się możemy rozwijać wiele pasji.

W dniu 20 kwietnia 2016 roku
pomiędzy Centrum Kształcenia

Praktycznego a Szkołą Podstawową
nr 15 zostało zawarte porozumienie 
o współpracy partnerskiej na rzecz

realizacji projektu 
"Klasa z pasją". 

Question 2: Write the question you
want to ask your students and allot
space for the answers.

Intencją partnerów porozumienia jest
wspólna realizacja projektu 

w zakresie kształcenia umiejętności
poznawczych oraz wdrażanie do

samorozwoju uczniów
rozpoczynających naukę 

w klasie pierwszej szkoły podstawowej 
i rozwijanie tych umiejętności w okresie
całego cyklu nauczania aż do momentu

podjęcia pracy zawodowej.

Teraz otwieramy 
Klasę z pasją dla młodzieży 

NOWOŚĆ !

i



mechatronik
elektromechanik
mechanik precyzyjny
mechanik- monter maszyn

kowal
ślusarz
krawiec
tapicer
murarz, tynkarz

      i urządzeń

Branżowa Szkoła I Stopnia
Nowość na elbląskim rynku

edukacyjnym !

Wielozawodowa 
Klasa z pasją



Dlaczego warto uczyć się 
w  Klasie z pasją ?

Po pierwsze,
uczniom tej klasy zapewnimy zajęcia dodatkowe w tym:
pokazy i warsztaty, wycieczki zawodowe, koła pozalekcyjne
np. spawalnicze, fryzjerskie, florystyczne, obróbki
cyfrowych procesów graficznych.

Po drugie,
dla tych wyjątkowych uczniów zorganizujemy
dodatkowe kursy wzbogacające program nauczania na
których mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje.

Po trzecie,
zapewnimy doskonałą opiekę psychologiczno –
pedagogiczną oraz z zakresu doradztwa zawodowego.

Po czwarte,
jest to nasza pierwsza Klasa z pasją dla młodzieży i jest
ona naszym naszym  oczkiem w głowie ;)

www.ckziuelblag.pl



Możliwość kształcenia
pracowników pomocniczych.
Integracja osób z niepełnosprawnościami.

   W jakiej formie ?

Mamy możliwość utworzenia klasy integracyjnej .
Uczeń z niepełnosprawnością otrzyma odpowiednie
wsparcie specjalistów.
Nauka praktyczna zawodu dostosowana do potrzeb
ucznia.

   Wjakich zawodach ?

pracownik pomocniczy fryzjera
pracownik pomocniczy krawca
pracownik pomocniczy mechanika
pracownik pomocniczy mechanika
pracownik pomocniczy ślusarza.



W trakcie nauki uczniowie nabywają
umiejętności z zakresu spawania
wszystkimi metodami.
Uczniowie mogą uzyskać certyfikaty
i uprawnienia spawalnicze.
Wszystkie zajęcia edukacyjne
(również praktyczne) prowadzone są
w szkole.
Uczniowie realizują podstawy
programowe MEN ze szczególnym
naciskiem na kierunkowe
kształcenie branżowe,
Uczniowie mają możliwość uczenia
się na najnowszych w województwie
środkach dydaktycznych, dzięki
czemu mają dużą szansę na
znalezienie atrakcyjnej pracy po
ukończeniu szkoły. 

Klasa w zawodzie 
Technik spawalnictwa

nowość !

Technikum

www.ckziuelblag.pll



Zapraszamy do naszych nowych klas.
Zaufaj naszej wiedzy i doświadczeniu. 



Serdecznie zapraszamy Państwa 
do odwiedzenia naszej Placówki.

W związku z obostrzeniami pandemicznymi prosimy 
o wcześniejszy (telefoniczny) kontakt w celu ustalenia
terminu:

Maciej Grzebiński                          Zbigniew Banach
 wicedyrektor                                 kierownik praktycznej                
tel:  55 625 88 00                          nauki zawodu                          
                                                           tel. 55 625 67 21

www.ckziuelblag.pl


