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Centrum Kształcenia 
Zawodowego 

i Ustawicznego w Tarnowie

Atuty szkoły

» atrakcyjne kierunki kształcenia zgodne 
z zapotrzebowaniem krajowego i zagranicznego rynku 
pracy

» możliwość kontynuacji nauki po szkole branżowej 
i technikum w szkołach dla dorosłych i na kursach

» kształcenie bezpłatne we wszystkich typach szkół 
i formach pozaszkolnych

» kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności  
zawodowych

» ośrodek egzaminacyjny dla egzaminu zawodowego
» praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej
» realizacja projektów unijnych „Ruszamy w Europę”, 

„Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”
» współpraca ze szkołą w Husakowie, wyjazdy do Lwowa
» współpraca z Centrum Usług Szkoleniowych- 

promocyjne ceny kursów dla uczniów CKZiU
» współpraca z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach
» najnowocześniejsza spawalnia w Tarnowie - uczniowie 

mają możliwość zdobycia uprawnień spawalniczych: 
MAG, TIG, plazma, spawanie łukowe

» kompleks sportowy zmodernizowany w 2017 r.
» imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne
» dogodne położenie w pobliżu dworca PKP, zajezdni 

autobusów miejskich i bursy międzyszkolnej
» parking i szafki dla uczniów
» warsztaty szkolne zmodernizowane w 2016 r. z 

nowoczesnymi pracowniami: CNC, obróbki ręcznej, 
elektryczna,  spawalnicza, samochodowa, kuźnia

» możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji 
zawodowych

» zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych 
i u pracodawców:

dzień otwarty 
28 kwietnia 2020 r.

CKZiU
ul. Kwiatkowskiego 21, 33-101 Tarnów

tel.: 14 636 08 10
e-mail: sekretckziu@umt.tarnow.pl
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3-letnia po szkole podstawowej
» magazynier logistyk - NOWOŚĆ
» ślusarz
» elektryk
» mechanik pojazdów samochodowych
» operator obrabiarek skrawających - CNC
» monter izolacji przemysłowych 
       pracownik   młodociany (firma Kaefer)

OFERTA EDUKACYJNA - 2020/2021

»  kurs spawania, kurs operatora obrabiarek CNC,   

    kurs SEP, kurs montażu rusztowań,

Szkoła Branżowa I stopnia Nr 1

Dla osób chcących zdobyć dodatkowe umiejętności 
i kwalifikacje

Promocyjne ceny kursów umiejętności zawodowych 
dla uczniów CKZiU

Praktyki:
Praktyczna nauka zawodu uczniów odbywa się w 
warsztatach szkolnych, warsztatach CKZ oraz u 
lokalnych przedsiębiorców:  Grupa Azoty Prorem, 
Elmark, ZWRI, MARCOSTA, Ford Auto Motive, 
KAEFER, Tauron, Zakłady Mechaniczne, Stacja 
Diagnostyczna „SAM”, OMT, Porche Inter Auto 
Polska.

Warunki przyjęcia:

Przyjęcia do szkoły branżowej I stopnia bez limitu 
punktowego. 

KURSY:

Kwalifikacyjne kursy  zawodowe

Kursy umiej tności zawodowychę» technik administracji
» kursy kwalifikacyjne

» 2-letnie na podbudowie szkoły branżowej 
      lub zasadniczej szkoły zawodowej

» technik administracji
» opiekun medyczny
» opiekunka środowiskowa
» technik bhp

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kształcenie bezpłatne!

Szko a Policealna Nr 8ł

Kształcenie bezpłatne!

Matura nie jest wymagana!

Kształcenie bezpłatne!

Matura nie jest wymagana!

»  technik spawalnictwa*

»  magazynier logistyk

»  elektromechanik pojazdów samochodowych

»  blacharz

»  elektryk

»  ślusarz

»  technik mechanik*

»  fryzjer

»  technik usług fryzjerskich*

»  kucharz

»  cukiernik
»  kierowca mechanik

* Tytuł technika po spełnieniu odpowiednich wymogów.

Kształcenie bezpłatne!

Dla wszystkich zainteresowanych osób 
bez względu na wykształcenie

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY:SZKOŁY DLA DOROSŁYCH:

E-learning

Pracownik młodociany jest zatrudniany na podstawie 
umowy o pracę, w celu  przygotowania zawodowego. 
Za pracę pobiera comiesięcze wynagrodzenie.
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