
Do zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w  Chwałowicach naleŜy: 

 

1) umoŜliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły; 

2) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz 

moŜliwości szkoły; 

3) kształtowanie środowiska wychowawczego, stosownie do warunków  szkoły 

i wieku; 

4) współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym 

5) kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w szkołach 

wchodzących w skład Centrum i formach pozaszkolnych; 

6) opracowywanie i wydawanie skryptów, poradników oraz innych materiałów 

metodycznych dla słuchaczy; 

7) doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej, w szczególności w 

zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia osób dorosłych; 

8) współpraca z organizatorami kształcenia ustawicznego w kraju; 

9) współpraca z urzędami pracy i pracodawcami w zakresie rekwalifikacji 

kadr. 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ponadto: 

1) opracowuje i wydaje materiały dydaktyczne dla nauczycieli i wykładowców 

zatrudnionych w CKZiU; 

2) opracowuje i upowszechnia nowatorskie rozwiązania programowo-

metodyczne oraz organizacyjne w zakresie kształcenia, dokształcania i 

doskonalenia osób dorosłych; 

3) gromadzi informacje naukowo-techniczne dla potrzeb kształcenia, 

dokształcania i doskonalenia osób dorosłych, ze szczególnym 

uwzględnieniem kierunków kształcenia, dokształcania i doskonalenia 

prowadzonych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 



 

W skład CKZiU wchodzą następujące szkoły, prowadzone systemem dziennym 

i zaocznym (bezpłatnym): 

1) liceum ogólnokształcące dzienne – klasy mundurowe wojskowo policyjne; 

a. na podbudowie gimnazjum 

2) 1) liceum ogólnokształcące dla dorosłych: 

a) na podbudowie 8 letniej szkoły podstawowej i gimnazjum. 

3) szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej, kształcąca w zawodach: 

− technik rachunkowości 

− technik informatyk 

− opiekun medyczny  

− technik bezpieczeństwa i higieny pracy 

4) technikum uzupełniające w zawodzie  

- mechanik 

 

CKZiU prowadzi następujące  kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie: 

1. Rolnik, umoŜliwia bezpłatne szkolenie w zakresie prawa jazdy kat.T  

2. Kucharz 

 kursy doskonalące w zakresie : 

1. Nauki jazdy kombajnem 

2. Stosowania środków ochrony roślin 

 

CKZiU posiada: 

1. Sale dydaktyczne z dostępem do internetu wyposaŜone w sprzęt 

audiowizualny 

2. Zaplecze hotelowe na 45 miejsc, pokoje dwuosobowe z łazienkami 

3. Kuchnię oraz jadalnię 

4. Kawiarenkę internetową 

5. Boisko, siłownię, salę gimnastyczną 



6. 2 strzelnice sportowe na broń palną i pneumatyczną 

7. Pracownię pierwszej pomocy  

 

Oferta edukacyjna  na rok szkolny 2014/2015 – szkoła dzienna  
klasy mundurowe: 

1. Liceum Ogólnokształcące 3-let. 
2. Technikum – 4 let. w zawodzie technik eksploatacji lotnisk 

Technikum: 
1. Technik Ŝywienia i usług gastronomicznych 
2. Technik rolnik 
3. Technik logistyk 
4. Technik agrobiznesu 
5. Technik teleinformatyk 
6. Technik budownictwa 
7. Technik technologii drewna 
8. Technik ekonomista 
9. Technik drogownictwa 
10. Technik urządzeń energetyki odnawialnej 
11. Technik eksploatacji lotnisk 

Zasadnicza szkoła zawodowa: 
1. Monter zabudowy i robót wykończeniowych 
2. Kucharz 
3. Piekarz 
4. Fryzjer 
5. Tapicer 
6. Stolarz 

 
Oferta edukacyjna  na rok szkolny 2014/2015– szkoła zaoczna: 
 
Kwalifikacyjny kurs zawodowy: 
1. Rolnik 
2. Kucharz 
3. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 
4. Terapeuta zajęciowy 
5. Fryzjer 
6. Kosmetyczka 
 


