
 

BAZA 

CENTRUM KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W PRUDNIKU 
 

      
 

✓ Laboratoria dydaktyczne, 

✓ Pracownie komputerowe dla techników 

informatyków, teleinformatyków 

✓ Pracownia fryzjerska 

✓ Bogato wyposażona biblioteka z czytelnią  

i centrum multimedialnym, 

✓ Sala gimnastyczna, 

✓ Zaplecze rekreacyjno-sportowe. 
 

 

 

 

 

BAZA 

 CENTRUM  

KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

w CENTRUM KSZTAŁCENIA  

ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W PRUDNIKU 
  

✓ Klaso-pracownie dydaktyczne, 

✓ Dwie pracownie komputerowe: 

- dla mechaników, programistów, 

- dla sprzedawców wyposażona w stanowiska  

   z komputerem, kasą fiskalną, wagą,  

✓ Lokalna Akademia CISCO  

 
✓ Pracownia symulatora nauki jazdy, 

✓ Hala maszyn obróbki mechanicznej, spawalnia, 

krajalnia, 

✓ Dwie hale obróbki ręcznej dla operatorów  

i ślusarzy, 

✓ Multimedialna sala konferencyjna, 

✓ Sala gimnastyczna. 

 

 
 

      
 

                                        
 

 
 

                                         
 

  

ZZaammiieerrzzaasszz  zzddoobbyyćć  wwyykksszzttaałłcceenniiee  śśrreeddnniiee  lluubb  

aattrraakkccyyjjnnyy  zzaawwóódd,,  ttoo  nnaasszzaa  ooffeerraa  eedduukkaaccyyjjnnaa  

bbęęddzziiee  ppoommooccnnaa  ww  ppllaannoowwaanniiuu  ii  wwyybboorrzzee  

TTwwoojjeejj  ddaallsszzeejj  nnaauukkii..  

  
  

  

SSzzkkoołłaa  ddaajjąąccaa  zzaawwóódd  ––  SSzzkkoołłąą  nniieezzaawwooddnnąą  

 

 
 

CCEENNTTRRUUMM  KKSSZZTTAAŁŁCCEENNIIAA      

ZZAAWWOODDOOWWEEGGOO  II  UUSSTTAAWWIICCZZNNEEGGOO  

WW  PPRRUUDDNNIIKKUU  
 

 

     48-200 Prudnik                 

    ul. Podgórna 5 

    tel./fax. 77 4362995 

   

 
  

www.ckziu-prudnik.pl 

e-mail: centrum@ckziu-prudnik.pl 
 

ZZaapprraasszzaammyy  !!  
 



   
  

AABBSSOOLLWWEENNCCIIEE  

  SSZZKKOOŁŁYY  PPOODDSSTTAAWWOOWWEEJJ  !!!!!!  
 

 Zamierzasz zdobyć wykształcenie średnie lub 

atrakcyjny zawód, to nasza oferta edukacyjna 

będzie pomocna  

w planowaniu i wyborze Twojej  

dalszej nauki. 
 

W NASZEJ OFERCIE  

NA ROK SZK. 2021/2022 

PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE 

 TYPY SZKÓŁ 
 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W PRUDNIKU 
 

- krawiec, ślusarz, mechanik- monter maszyn  

i urządzeń, operator obrabiarek skrawających,  

- dla pracowników młodocianych:  sprzedawca, 

mechanik pojazdów samochodowych, różne zawody, 
 

 TECHNIKUM NR 1 W PRUDNIKU 

 

✓ Technik informatyk, 

✓ Technik teleinformatyk, 

✓ Technik programista - nowość! 

✓ Technik mechanik, 

✓ Technik usług fryzjerskich, 

✓ Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 
 

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

   DLA DOROSŁYCH W PRUDNIKU 
 

 

 
 

                   

 

 

TECHNIKUM Nr 1 
 

Proponujemy kształcenie w Technikum w następujących 

zawodach: 

✓ Technik informatyk 

✓ Technik teleinformatyk,  

✓ Technik programista - nowość! 

✓ Technik mechanik, 

✓ Technik usług fryzjerskich, 

✓ Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 
 

 
 

  Nauka trwa 5 lat 

Plan nauczania zawiera, oprócz zajęć edukacyjnych z 

zakresu kształcenia ogólnego, zajęcia z zakresu kształcenia 

zawodowego. Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie 

dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po 

zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego,  

a także uzyskanie świadectwa dojrzałości. 

 
W wyniku kształcenia absolwent będzie przygotowany do: 

✓ uruchomienia, zorganizowania i prowadzenia działalności 

własnej firmy, 

✓ podjęcia pracy na średnim szczeblu zarządzania  

w przedsiębiorstwie i różnych formach własności, 

✓ zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i 

ludzkimi, 

✓ obsługiwania systemów aplikacyjnych, współpracy  

z zespołem informatyków podejmujących się poważnych 

zadań projektowych, programowania lub eksploatacji. 

 

Wymagane dokumenty dla technikum: 
• Wniosek wypełniony i wydrukowany ze strony 

internetowej https://opolskie.edu.com.pl/ 
• Wniosek można składać od 17 maja 2021 r.  

do 21 czerwca 2021 r. 

• Od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. kandydaci 

uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 

 i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

• Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

• Wyniki egzaminu ósmoklasisty, 

• 2 zdjęcia (podpisane), 

• Karta zdrowia i szczepień.   

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 
 

Nauka trwa 3 lata 
 

  Proponujemy kształcenie w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku 

w następujących zawodach: 

✓ klasy wielozawodowe (np. cukiernik, piekarz, tapicer, 

murarz, elektryk, drukarz, fryzjer, rzeźnik wędliniarz, 

monter instalacji i urządzeń sanitarnych itd.). 

 

KLASY PATRONACKIE 

• Tapicer - patronacka klasa meblarska przy współpracy 

z firmą Steinpol Central Service, 

• Kierowca mechanik - patronacka klasa Opolskiego 

Zrzeszenia Przewoźników Drogowych, 

• Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych- 

patronacka klasa Internet Serwis- Wojciech 

Bandurowski 

• Monter nawierzchni kolejowej- patronacka klasa 

Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Racławicach 

Śląskich                                                                  

Zajęcia praktyczne u wybranych pracodawców 

✓ mechanik - monter maszyn i urządzeń, 

✓ operator obrabiarek skrawających 
Zajęcia praktyczne  

w Centrum Kształcenia Zawodowego w Prudniku 

Szkoła kształci młodocianych pracowników,  

którzy uzyskują wynagrodzenie i staż pracy. 
   

 

           
 
 
 

Wymagane dokumenty dla BSIS: 
• Dokumenty wymienione dla technikum  

oraz 

• Zaświadczenie z wybranego przez ucznia zakładu 

pracy o przyjęcie na naukę zawodu, 

• Zaświadczenie lekarskie o przydatności do 

wykonania zawodu. 

 

https://opolskie.edu.com.pl/

