
kierunek przyszłość

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM



Szkoła wielu możliwości

Po ukończeniu gimnazjum czy szkoły 
podstawowej  i napisaniu testów końcowych, 
czeka was jeszcze jeden ważny sprawdzian –

wybór szkoły ponadgimnazjalnej. 

Kiedy zbliża się czas podejmowania decyzji, 
warto zastanowić się, jak to zrobić,                                    

aby wybór był trafny.

OFERTA EDUKACYJNA



Szkoła wielu możliwości

• Technikum   im. Armii Krajowej

• Technik mechatronik

• Technik chłodnictwa i klimatyzacji

• Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 

• Technik pojazdów samochodowych (elektronika samochodowa)

• Technik rolnik

Nauka  technikum  po ukończeniu Szkoły Podstawowej trwa 5 lat, natomiast po 
gimnazjum  nauka trwa cztery lata, . Uczniowie zdają egzamin potwierdzający 

kwalifikacje oraz mogą przystąpić do egzaminu maturalnego. 



Szkoła wielu możliwości

Czym zajmuje się Technik pojazdów samochodowych?

Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na wykształconych fachowców z zakresu 
naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych. Na pewno wiecie, że samochody „naszpikowane” są elektroniką                   
i nową technologią . Nauka na tym kierunki  pozwoli Wam nauczyć się zawodu i zdobyć na miejscu doświadczenie 

praktyczne w naszej Stacji Kontroli Pojazdów.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

NA KIERUNKU REALIZOWANE SĄ ZAGRANICZNE STAŻE ZAWODOWE 
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Czym zajmuje się Technik mechatronik?

Technik mechatronik zajmuje się systemami, dzięki 
którym można sterować maszynami i innymi 

urządzeniami - pracuje w halach produkcyjnych, 
warsztatach i laboratoriach.

TECHNIK  MECHATRONIK
PRAKTYKA ZAWODOWA 

W GM MLEKOVITA 

NA KIERUNKU REALIZOWANE SĄ ZAGRANICZNE STAŻE ZAWODOWE 
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TECHNIK  CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI
NA KIERUNKU REALIZOWANE SĄ STAŻE ZAWODOWE 

Czym zajmuje się

Technik chłodnictwa i klimatyzacji?
Branża ta rozwijają się bardzo szybko i 

potrzebuje coraz więcej

specjalistów. Trudno znaleźć dziedzinę w 

której nie stosuje się obecnie regulowania 

temperatury maszyn, pomieszczeń lub 

produktów. Dzięki temu pracodawcy 

potrzebują fachowców z tej brtanży. 
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Szkoła wielu możliwości

TECHNIK ROLNIK

NA KIERUNKU REALIZOWANE SĄ ZAGRANICZNE STAŻE ZAWODOWE 

W czasie nauki                    
w szkole uczniowie 
zdobywają prawo 
jazdy kategorii T .

Zawód daje 
uprawnienia 
rolnicze do 

prowadzenia 
gospodarstwa 

rolnego                               
i pozyskiwania 

dotacji UE.

Czym zajmuje się Technik Rolnik? 

Gospodarstwa rolne obecnie 

przypominają wyspecjalizowane 

firmy.  Rolnik musi być 

przedsiębiorczy i wykorzystywać 

nowoczesne rozwiązania techniczne 

oraz urządzenia  i maszyny 

wspomagające jego pracę.
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TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
NA KIERUNKU REALIZOWANE SĄ ZAGRANICZNE STAŻE ZAWODOWE W czasie nauki w 

szkole uczniowie 
zdobywają prawo 

jazdy kategorii T i B.
Zawód daje 
uprawnienia 
rolnicze do 

prowadzenia 
gospodarstwa 

rolnego                               
i pozyskiwania 

dotacji UE.

Czym zajmuje się Technik 

mechanizacji rolnictwa i agrotroniki?

Mechanizacja rolnictwa i 
agrotronika  jest zawodem 

przyszłości. Pozwala on  
wykorzystywać  nawigację 

satelitarną stosowaną w pojazdach, 
maszynach i urządzeniach 

rolniczych.



Szkoła wielu możliwości

• Branżowa Szkoła I Stopnia im. Armii Krajowej
• Szkolenie praktyczne organizuje szkoła. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym 

kwalifikacje zawodowe, a jeżeli chcielibyście  dalej się uczyć, to macie taką możliwość 

w Branżowej Szkole II Stopnia i uzyskać tytuł Technika. 



Szkoła wielu możliwości

• Branżowa Szkoła I Stopnia im. Armii Krajowej

Kształcone zawody: 
Kucharz 

Rolnik

Mechanik pojazdów samochodowych

 Oddział wielozawodowy (np. fryzjer, stolarz, sprzedawca, piekarz, cukiernik), 
monter  zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie - Kształcenie 
praktyczne u pracodawców



Szkoła wielu możliwości

KUCHARZ 

Czym zajmuje się kucharz?
Coraz częściej ludzie korzystają z firm cateringowych. U nas nauczycie 

uczą jak zdrowo i smacznie gotować. Jeżeli chcecie się o tym przekonać 
zajrzyjcie na naszą stronę internetową  do zakładki „Przepiśnik CKZ” . 

Znajdziecie tam przepisy i zdjęcia potraw przygotowanych na zajęciach 
praktycznych w szkole. Rynek pracy poszukuje pracowników tej branży. 

Kształcenie praktyczne w szkole

Branżowa Szkoła I Stopnia im. Armii 



Szkoła wielu możliwości

Branżowa Szkoła I Stopnia                     

im. Armii Krajowej
ROLNIK

Czym zajmuje się rolnik?

Rolnik może prowadzić własne gospodarstwo rolne może                    
też podejmować pracę w rolniczych przedsiębiorstwach 

produkcyjnych i usługowych. Jest przygotowany do zarówno 
w zakresie produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej. W swojej 
pracy potrafi wykorzystywać najnowsze maszyny i urządzenia 

techniczne.

W czasie nauki w szkole uczniowie 
zdobywają prawo jazdy kategorii T.



ul. Władysława Pelca 11
18-200 Wysokie Mazowieckie

ckzwm.edu.pl

Szkoła wielu możliwości

Branżowa Szkoła I Stopnia im. Armii Krajowej

Mechanik pojazdów samochodowych

Czym zajmuje się?

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, zasady działania, obsługi, 

diagnostyki i naprawy  pojazdów samochodowych.



Szkoła wielu możliwości

Branżowa Szkoła I Stopnia im. 

Armii Krajowej
ODDZIAŁ WIELOZAWODOWY

W klasie wielozawodowej uczniowie mają możliwość kształcić się w 
wielu kierunkach takich jak: fryzjer, sprzedawca, stolarz i inne. 

Podczas nauki uczniowie odbywają zajęcia praktycznie u lokalnych 
pracodawców, z którymi podpisują umowę o pracę w celu 

przygotowania zawodowego. Po ukończeniu można kontynuować 
naukę  w szkole branżowej II Stopnia.

Kształcenie praktyczne u pracodawców



Doskonalenie umiejętności 
za granicą

Najbardziej zeuropeizowana szkoła w województwie podlaskim



Szkoła wielu możliwości

PROJEKTY UNIJNE
Centrum Kształcenia Zawodowego posiada wieloletnie 

doświadczenie w realizacji projektów unijnych, które umożliwiają 

uczniom wyjazdy na staż zawodowy za granicę.



Szkoła wielu możliwości

PROJEKTY UNIJNE

Szkoła ma wielu partnerów w  Europie. Mieliśmy możliwość gościć w naszej szkole zagranicznych partnerów. 

Uczniowie naszej szkoły byli uczestnikami  projektów, w ramach których odbywali praktyki zawodowe. Dzięki temu 

zdobyli  doświadczenia zawodowe dostosowanym do ich kierunku kształcenia międzynarodowym środowisku . 
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Szkoła wielu możliwości

W ramach projektów unijnych  uczniowie wyjeżdżali do Turcji, Portugalii, Irlandii, na 

Litwę i do Czech. 

PROJEKTY UNIJNE



Szkoła wielu możliwości

PROJEKTY UNIJNE
Program ERASMUS + 

Projekty pozwoliły na poznanie 

środowiska zawodów, organizacji   

i kultury pracy   w innych krajach.

Nawiązali nowe znajomości i  

udoskonalili znajomość języków 

obcych. 
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PROJEKTY UNIJNE
Program ERASMUS + 

Centrum Kształcenia Zawodowego 
znane jest w całej Polsce. Projekty 

nasze zostały docenione 
na regionalnych i ogólnopolskich 

prezentacjach i konferencjach. 
Organizujemy stanowiska chwaląc się 

uzyskanymi efektami pracy w 
projektach.



Szkoła wielu możliwości

PROJEKTY UNIJNE
Dla uczniów przyjętych do szkoły w roku szkolnym 

2019/20 przewiduje się realizacje staży zawodowych 

w ramach wybranego zawodu w wymiarze 

czterotygodniowym w krajach Unii Europejskiej. 



Po lekcjach…

Bo nauka to nie wszystko!
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DRUŻYNY SPORTOWE 
Szkoła kładzie duży nacisk na rozwój zainteresowań młodzieży i tworzy warunki, aby ten rozwój wspomagać. Oprócz 
przedmiotowych kół zainteresowań w szkole funkcjonują sekcje sportowe: piłka ręczna, futsal i siatkówka. 



Po lekcjach…
Jest również czas na dobrą 

zabawę!



Korzyści wynikające 
z wyboru naszej szkoły:

Możliwość zdobycia ciekawego zawodu 

Szeroki profil kształcenia dostosowany do  wymagań pracodawców

Różne formy aktywności pozalekcyjnej. Nie będziecie się tu nudzić!

Najlepsi nasi uczniowie otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów i stypendia 
Starosty Wysokomazowieckiego

Możliwość rozwoju

Poznanie krajów europejskich

Nawiązanie nowych przyjaźni w Polsce i poza granicami kraju



Serdecznie zapraszamy młodzież i nauczycieli na

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY 22.05.2019 r. 
w godzinach 10.00-15.00 

w Centrum Kształcenia Zawodowego 

w Wysokiem Mazowieckiem 

Szkoła wielu możliwości



Zapewniamy możliwość nauki w jednej 
z najnowocześniejszych szkół 

technicznych w regionie

facebook.com/CKZWM


