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kierunek przyszłość 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM 
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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 
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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 

• Technik  grafiki i poligrafii cyfrowej 

  
Nauka trwa cztery lata. Uczniowie zdają egzamin potwierdzający 

kwalifikacje oraz mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.  
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Szkoła wielu możliwości 

•Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu budowy, poznają zasady działania, 
nowoczesnych systemów w pojazdach samochodowych. Przygotowują się do 

organizacji działalności warsztatu naprawy samochodów. Uczą się obsługi, 
diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych. 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  
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Szkoła wielu możliwości 

•Zdobyta wiedza i umiejętności są wykorzystywane w procesie badań 
technicznych pojazdów pod czujnym okiem nauczycieli diagnostów  

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  



ul. Władysława Pelca 11 
18-200 Wysokie Mazowieckie 

ckzwm.edu.pl 

Szkoła wielu możliwości 

Jest zawodem przygotowującym                             
do wykonywania wielu zadań związanych z: 

• projektowaniem, konstruowaniem, 
montażem i demontażem,  

• programowaniem i użytkowaniem,  

• diagnozowaniem i naprawą urządzeń                          
i systemów mechatronicznych.  

TECHNIK  MECHATRONIK 
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Szkoła wielu możliwości 

Uczniowie uczą się specjalistycznych 
programów komputerowych służących 
do projektowania i symulacji działania 

urządzeń mechatronicznych  

TECHNIK  MECHATRONIK 

PRAKTYKA ZAWODOWA  
W GM MLEKOVITA  

 

NA KIERUNKU REALIZOWANE SĄ STAŻE ZAWODOWE  
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TECHNIK  CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI 

NA KIERUNKU REALIZOWANE SĄ STAŻE ZAWODOWE  

ZADANIA ZAWODOWE:  
• montowanie i uruchamianie urządzeń                     
i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych 
oraz pomp ciepła,  
• ocenianie ich stanu technicznego, obsługa                    
i konserwacja,  
• naprawa oraz modernizacja, demontaż 
urządzeń i instalacji chłodniczych, 
klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.  
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Szkoła wielu możliwości 
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI 

NA KIERUNKU REALIZOWANE SĄ STAŻE ZAWODOWE  

ZADANIA ZAWODOWE:  
• Użytkowanie pojazdów, maszyn, 
urządzeń i narzędzi stosowanych w 
produkcji rolniczej,  
• wykonywanie obsługi technicznej, 
naprawy pojazdów, maszyn, urządzeń                       
i narzędzi stosowanych w rolnictwie,  
• prowadzenie pojazdów samochodowych 
i ciągników rolniczych (prawo jazdy kat. B, 
T)  

ZAWÓD DAJE 
UPRAWNIENIA 
ROLNICZE DO 

PROWADZENIA 
GOSPODARSTWA 

ROLNEGO                               
I POZYSKIWANIA 

DOTACJI UE  
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Szkoła wielu możliwości 
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI 

NA KIERUNKU REALIZOWANE SĄ STAŻE ZAWODOWE  

ZADANIA ZAWODOWE:  
• Użytkowanie pojazdów, maszyn, 
urządzeń i narzędzi stosowanych w 
produkcji rolniczej,  
• wykonywanie obsługi technicznej, 
naprawy pojazdów, maszyn, urządzeń                       
i narzędzi stosowanych w rolnictwie,  
• prowadzenie pojazdów samochodowych 
i ciągników rolniczych (prawo jazdy kat. B, 
T)  

ZAWÓD DAJE 
UPRAWNIENIA 
ROLNICZE DO 

PROWADZENIA 
GOSPODARSTWA 

ROLNEGO                               
I POZYSKIWANIA 

DOTACJI UE  
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Szkoła wielu możliwości 

Zawód ten potrzebny jest w każdej niemal agencji reklamowej oraz we wszystkich 
firmach wydawniczych, od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd 
ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek. 

TECHNIK GRAFIKI I POLIGEAFII CYFROWEJ 



ul. Władysława Pelca 11 
18-200 Wysokie Mazowieckie 

ckzwm.edu.pl 

Szkoła wielu możliwości 

• Branżowa Szkoła I Stopnia im. Armii Krajowej 
Dotychczasowa 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa została 

przekształcona w 3-letnią Branżową Szkołę I Stopnia. 
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Szkoła wielu możliwości 

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

kwalifikacje zawodowe i uzyskanie wykształcenia w wybranym zawodzie. Ukończenie szkoły 

pozwala kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia i uzyskać tytuł Technika.  

 

 



ul. Władysława Pelca 11 
18-200 Wysokie Mazowieckie 

ckzwm.edu.pl 

Szkoła wielu możliwości 
• Branżowa Szkoła I Stopnia im. Armii Krajowej 

Kształcone zawody:  
Kucharz  
Rolnik 
Kierowca mechanik 
Operator obrabiarek skrawających 
 Oddział wielozawodowy (np. fryzjer, stolarz, sprzedawca, piekarz, cukiernik, kelner, 
monter  zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie).  

Kształcenie praktyczne u pracodawców 
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Szkoła wielu możliwości 
• Branżowa Szkoła I Stopnia im. Armii Krajowej 

• KUCHARZ  
Kucharz przygotowuje potrawy i napoje w małych punktach gastronomicznych, 

stosując odpowiednie narzędzia, maszyny  i urządzenia.  
Ocenia i dobiera surowce i półprodukty w oparciu o normy  

i receptury gastronomiczne. Wydaje przygotowane potrawy, dbając o ich 
estetyczne wykończenie.  

Kształcenie praktyczne u pracodawców 
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Szkoła wielu możliwości 
Branżowa Szkoła I Stopnia im. Armii Krajowej 

ROLNIK 

Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu produkcji roślinnej, 

produkcji zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa i agrobiznesu. 

 W zawodzie tym kształcone są umiejętności praktyczne, 

niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego. 
Kształcenie praktyczne u pracodawców 
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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, cukiernik, piekarz, stolarz, sprzedawca, kelner, monter zabudowy                                                                

i robót wykończeniowych  w budownictwie i inne  
 

Podczas nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne  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 
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Szkoła wielu możliwości 
Branżowa Szkoła II Stopnia im. Armii Krajowej 

ODDZIAŁ WIELOZAWODOWY 
Kierunki kształcenia: 
 Technik żywienia 
 Technik usług gastronomicznych 
 Technik rolnik 
 Technik żywienia i usług gastronomicznych 
 Technik pojazdów samochodowych 
 Technik agrobiznesu 
  Inne zawody, jeżeli zbierze się wymagana grupa 
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Szkoła wielu możliwości 
PROJEKTY UNIJNE 

Centrum Kształcenia Zawodowego posiada 

wieloletnie doświadczenie w realizacji 

projektów unijnych. Od 2014 roku szkoła                 

z powodzeniem zrealizowała cztery  

programy, które umożliwiają uczniom wyjazdy 

na staż za granicę. 
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Szkoła wielu możliwości 

W ramach projektu unijnego uczniowie brali udział w stażu zawodowym.  

W okresie ferii zimowych wyjeżdżali do Turcji, Portugalii i Irlandii.  

PROJEKTY UNIJNE 
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Szkoła wielu możliwości 

PROJEKTY UNIJNE 

 

 

EDUTRONIX – interaktywny moduł 

edukacyjny do nauczania 
mechatroniki  
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Szkoła wielu możliwości 
PROJEKTY UNIJNE 

 
 EDUTRONIX – interaktywny moduł 

edukacyjny do nauczania mechatroniki 
CKZ międzynawowy dwuletni program 

Erasmus + Akcja kluczowa 2 : 
Współpraca na rzecz innowacji i wymiany 

dobrych praktyk, akcja: partnerstwa 
strategiczne, sektor: Partnerstwa 

strategiczne na rzecz kształcenia i 

szkoleń zawodowych. - AIJU–centrum 
badawcze i technologiczne z Hiszpanii  



ul. Władysława Pelca 11 
18-200 Wysokie Mazowieckie 

ckzwm.edu.pl 

Szkoła wielu możliwości 
PROJEKTY UNIJNE 

 
 

Podstawowym celem projektu było 
stworzenie takiego partnerstwa 
strategicznego, które pozwoli na 
podniesienie jakości i przydatności 
oferty edukacyjnej  w dziedzinie 
kształcenia mechatroniki, a także 
przyczyni się do rozwoju nowego                         
i innowacyjnego podejścia do 
nauczania i upowszechniania 
najlepszych europejskich praktyk.  
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Szkoła wielu możliwości 
PROJEKTY UNIJNE 

 
 

Program ERASMUS +  
Niezapomniana podróż, poznanie 

wspaniałych ludzi oraz nauka języka               

i zdobycie doświadczenia 

zawodowego. Niemożliwe do 

połączenia? A jednak !  
To wszystko zdobyli uczniowie klas              
w zawodzie technik pojazdów 

samochodowych, technik 
mechatronik, technik cyfrowych 
procesów graficznych i technik rolnik 

podczas realizacji stażu.  
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Szkoła wielu możliwości 
PROJEKTY UNIJNE 

 
 

Program ERASMUS +  
realizowany w roku szkolnym 2015/16  „Stawiamy na profesjonalistów-staże zawodowe                                               

dla uczniów CKZ  w Wysokiem Mazowieckiem”  

Projekt pozwolił na poznanie 
środowiska zawodów, organizacji 
i kultury pracy w innych krajach, 

a tym samym umożliwi 
doskonalenie zdolności 

adaptacyjnych w podejmowaniu 
pracy na rynku europejskim.  
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Szkoła wielu możliwości 
PROJEKTY UNIJNE 

 
 

Program ERASMUS +  

Erasmus to nie tylko wielka 
przygoda i możliwość nauki 

 w międzynarodowym 

środowisku.  

realizowany w roku szkolnym 2015/16 „Stawiamy na profesjonalistów-staże zawodowe  
dla uczniów CKZ w Wysokiem Mazowieckiem”  
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Szkoła wielu możliwości 
PROJEKTY UNIJNE 

 
 

Program ERASMUS +  
realizowany w roku szkolnym 2015/16 „Stawiamy na profesjonalistów-staże zawodowe  

dla uczniów CKZ w Wysokiem Mazowieckiem”  

To przede wszystkim cenne 
doświadczenia,  

które przekładają się na 

większe możliwości 

zatrudnienia i mobilność 

zawodową.  
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Szkoła wielu możliwości 
PROJEKTY UNIJNE 

 
 

„CKZ- Ciekawe Kształcenie Zawodowe w Wysokiem Mazowieckiem”  
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.3 

Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności i podlaskiej gospodarki 

Szkoła oferuje uczniom szeroką gamę  działań  w ramach projektu: 
 Zajęcia pozalekcyjne 
 Płatne wakacyjne staże zawodowe 
 Kursy kwalifikacyjne  
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Szkoła wielu możliwości 
PROJEKTY UNIJNE 

 
 

„Staże w CKZ-cie najlepsze na świecie” projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego W projekcie przewidziana jest realizacja 30 ponadprogramowych staży 

zawodowych przez uczniów klas II i III Technikum w zawodzie : technik rolnik, technik mechatronik 

i technik pojazdów samochodowych  
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Szkoła wielu możliwości 
PROJEKTY UNIJNE 

 
 

Dla uczniów przyjętych do szkoły w roku szkolnym 2020/21 
przewiduje się realizacje staży zawodowych w ramach 
wybranego zawodu w wymiarze czterotygodniowym                          

w krajach Unii Europejskiej.  
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Szkoła wielu możliwości 

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.  
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Szkoła wielu możliwości 
Serdecznie zapraszamy młodzież, rodziców  i nauczycieli na 

 DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY 24.05.2020 r.  

w godzinach 10.00-15.00 w Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem  


