O naszej szkole - łatwy tekst do czytania i rozumienia
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach jest
placówką publiczną, której zadaniem jest kształcenie absolwentów szkół
podstawowych oraz osób dorosłych.
Nauka odbywa się w dwóch budynkach naszej szkoły: przy ul. 3 Maja 2 oraz
w warsztatach mechanicznych przy ul. Kolejowej 28.

W Skład CKZiU wchodzą:
1. Branżowa Szkoła I Stopnia - trzyletnia, w której naukę może rozpocząć
uczeń posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Nauka
w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne
i zawodowe.
Kształcenie ogólne odbywa się w szkole, zawodowe teoretyczne w szkole
lub w Centrum Kształcenia Zawodowego, a kształcenie zawodowe
praktyczne czyli tzw. praktyczna nauka zawodu odbywa się
u pracodawców lub w Centrum Kształcenia Zawodowego
Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu z jednej
kwalifikacji nasz absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie.
Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę
w Branżowej Szkole II Stopnia, będą mogli podjąć pracę lub
wybrać Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
Kierunki, które możesz u nas wybrać w Branżowej Szkole I Stopnia:







kucharz
cukiernik
fryzjer
sprzedawca
mechanik pojazdów samochodowych
i inne w ramach klasy wielozawodowej.

2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - 4 letnie
Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia oraz osoby dorosłe, które
zdecydują się na naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
przechodzą do klasy drugiej na semestr IV i będą kształcić się przez trzy
lata w systemie zaocznym – piątek, sobota.
3. Centrum Kształcenia Zawodowego.
Oferta Centrum Kształcenia Zawodowego skierowana jest do osób
dorosłych, które chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, uzupełnić te
które już posiadają lub zdobyć nowe wykształcenie.
Dokształcanie odbywa się między innymi na Kwalifikacyjnych Kursach
Zawodowych
Kierunki kształcenia na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych:
 kucharz
 cukiernik
 technik pojazdów samochodowych
 technik żywienia i usług gastronomicznych
Realizowane są również kursy doszkalające dla uczniów oraz
pracowników:
 wózek widłowy
 pierwsza pomoc
 bhp
Wykorzystanie środków unijnych pozwala poszerzyć paletę szkoleń,
dzięki czemu uczniowie w naszej szkole mogą brać udział w wielu kursach
dopasowanych do kierunków kształcenia.
Wybierając odpowiedni dla siebie, podnoszą swoje kwalifikacje
zawodowe stając się konkurencyjnym pracownikiem na obecnym rynku
pracy.

Kursy w ramach unijnego projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych
w Powiecie Wielickim II”:









kurs barmański I stopnia,
kurs baristyczny,
kurs kelnerski,
kurs carvingu,
kurs nowoczesne techniki kulinarne - sous vide,
kurs kuchnia molekularna,
kurs operatora wózka widłowego z egzaminem UDT.
kurs prawo jazdy kat. B

Nasza szkoła zapewnia: praktyki zawodowe u pracodawców, fachową kadrę
pedagogiczną, opiekę socjalną (bezpłatne drugie śniadanie oraz stypendia
socjalne).
Posiadamy profesjonalnie wyposażone sale dydaktyczne (pracownia
fryzjerska, barmańsko-kelnerska, gastronomiczna, piekarsko-cukiernicza,
językowa, multimedialna, komputerowa, laboratorium ECDL oraz
nowoczesne warsztaty mechaniczne w budynku przy ul. Kolejowej 28).
Mocną stroną placówki jest bardzo nowoczesna i dostosowana do potrzeb
rynku pracy i wymagań egzaminacyjnych baza techniczno-dydaktyczna.
Szkoła pełni również funkcję centrum egzaminacyjnego w nauczanych
zawodach, co oznacza, że egzaminy w formie praktycznej odbywają się
w naszej szkole.
Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach zawodowych na szczeblu
regionalnym i ogólnopolskim.
Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych świadczy o bardzo dobrze
dostosowanych metodach pracy i środków dydaktycznych.
Raporty Kuratorium Oświaty w Krakowie wykazują bardzo wysoki stopień
bezpieczeństwa i przyjazną atmosferę w szkole.

