
CENTRUM 
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

I USTAWICZNEGO
W SOSNOWCU



CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU  

41-200  Sosnowiec, ul. Kilioskiego 25
tel./fax +48 32 266 07 34

e-mail: ckziu25@sosnowiec.edu.pl



TECHNIKUM NR 2
ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANE

Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 42
tel.: (32) 296 95 50
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• Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlane

• Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

• Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 

Architektoniczno-Budowlana

Technikum nr 2
Architektoniczno-Budowlane



technik budownictwa
Wykonywanie określonych robót budowlanych
Organizowanie i kontrolowanie robót 
związanych z zagospodarowaniem terenu budowy
Sporządzanie kosztorysów oraz 
przygotowywanie dokumentacji przetargowej

technik architektury krajobrazu

Technikum nr 2
Architektoniczno-Budowlane

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja 
roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Organizacja prac związanych z budową oraz 
konserwacją obiektów małej architektury 
krajobrazu



Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3  
Architektoniczno-Budowlana

monter zabudowy i robót wykooczeniowych 
w budownictwie 

Wykonywanie robót montażowych, 
okładzinowych i wykooczeniowych

monter sieci, instalacji i urządzeo sanitarnych
Montaż, remont sieci i instalacji m.in.: wodnych, 
gazowych, ciepłowniczych, a także wentylacji 
i klimatyzacji – we współpracy z firmą  GEBERIT

monter stolarki budowlanej 
pod patronatem FAKRO -
światowego lidera w produkcji 
okien dachowych



Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 
Technikum nr 2 

Warsztaty szkolne – tu się pracuje!

Warsztaty szkolne –
tu się uczestniczy 

w szkoleniach!

Warsztaty szkolne –
tu się odpoczywa!



Warsztaty szkolne –
tu się uczymy

Technikum nr 2 
Architektoniczno-Budowlane



EFEKTY ZAJĘD PRAKTYCZNYCH



Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
(klasy wielozawodowe, integracyjne)

Zajęcia praktyczne 
u pracodawców



 blacharz samochodowy

 elektromechanik pojazdów 

samochodowych

 elektromechanik

 lakiernik

 monter sieci, instalacji 

i urządzeo sanitarnych

 mechanik pojazdów 

samochodowych

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

 sprzedawca

 stolarz

 kucharz

 cukiernik

 fryzjer



BAZA DYDAKTYCZNA SZKÓŁ
przy ul. Braci Mieroszewskich 42



BAZA DYDAKTYCZNA SZKÓŁ                  
przy ulicy Braci Mieroszewskich 42                    



Uczestniczymy i odnosimy sukcesy

Olimpiada  Wiedzy Ekologicznej

Program Adept Budownictwa

„Geologiczne Barwy Ziemi" 

„Postaw na słooce”

Matematyczny Kangur

„HIV/AIDS - wiem, nie boję się, toleruję”

Olimpiada „BUDUJ Z PASJĄ”

Olimpiada wiedzy "Podstępne WZW" 

Wojewódzki Konkurs 
Prac Technicznych



Uczestniczymy i odnosimy sukcesy

Turniej 
DART

Mistrzostwa Sosnowca
w piłce siatkowej chłopców

Turniej piłki nożnej 
halowej chłopców

Mistrzostwa Sosnowca 
w piłce nożnej chłopców.

Mistrzostwa Sosnowca 
w piłce ręcznej chłopców



Uczniowie uczestniczą w projektach
Erasmus + „Nauka przez doświadczenie” - praktyka w Niemczech 

• podnoszenie kwalifikacji
• uzyskiwanie nowych 

umiejętności
• staże krajowe i zagraniczne



Uczniowie uczestniczą 
w wycieczkach szkoleniowych



WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

Współprzygotowanie i współprowadzenie Finału WOŚP w Sosnowcu

 Praca wolontariacka na określonych stoiskach

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  i HOSPICJUM

 Choinka Nadziei

 Dzieo Babci i Dziadka

 Warsztaty Wielkanocne

POMAGAMY

Schronisko dla zwierząt 



ATUTY naszych szkół :
 kształcenie techniczne i ogólne

 kształcenie ustawiczne

 kształcenie dualne

 kształcenie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
w zawodzie

 kwalifikacyjne kursy zawodowe

 międzynarodowe  i krajowe projekty edukacyjne

 ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego

 doradztwo zawodowe

 wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

 współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców

 współpraca z wyższymi uczelniami

 bogata i nowoczesna baza dydaktyczna

 klasy patronackie

 dogodna lokalizacja

 bezpłatne wszystkie formy edukacji

 ośrodek egzaminacyjny OKE we wszystkich 
kształconych  zawodach



TECHNIKUM NR 4
TRANSPORTOWE

Sosnowiec, ul. Kilioskiego 31
tel. 32 266 07 34

e-mail: www.t4.ckziu25.sosnowiec.pl



technik eksploatacji portów i terminali

technik transportu kolejowego

technik mechanik lotniczy

technik spedytor 

technik lotniskowych służb operacyjnych

technik urządzeo i systemów energetyki odnawialnej

Technikum nr 4 Transportowe



technik eksploatacji portów i terminali

Technikum nr 4 Transportowe

• szerokie możliwości zatrudnienia w portach i terminalach 
lotniczych, morskich, kolejowych

• możliwośd podjęcia pracy na stanowisku stewardessa/steward

• obsługa podróżnych

• prowadzenie prac związanych z przeładunkiem 
i magazynowaniem towarów

• EUROZAWÓD – uczeo obowiązkowo poznaje dwa języki obce 
zawodowe



technik transportu kolejowego

Technikum nr 4 Transportowe

• kierunek pod patronatem PKP PLK S.A
oraz Politechniki Śląskiej

• klasa mundurowa

• organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

• planowanie i realizacja przewozów kolejowych

• stypendia i gwarantowane zatrudnienie dla najlepszych uczniów

• praktyki zawodowe w firmach PKP Cargo, Kolprem, 
PKP Intercity, PKP PLK



technik mechanik lotniczy

Technikum nr 4 Transportowe

• kierunek ten posiada wpis do Raportu Uznania Wiedzy w Urzędzie 
Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

• obsługa techniczna statków powietrznych

• wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych

• możliwośd zatrudnienia w  portach lotniczych oraz firmach 
produkcyjnych przemysłu lotniczego

• praktyki zawodowe w Międzynarodowym Porcie Lotniczym 
Katowice-Pyrzowice oraz Aeroklubie Śląskim Katowice-Muchowiec



technik spedytor

Technikum nr 4 Transportowe

• zatrudnienie w firmach branży przemysłowej, budowlanej, handlowej 
i usługowej

• organizacja i nadzorowanie transportu krajowego i międzynarodowego      

• obsługa klientów i kontrahentów

• odprawy celne, przygotowywanie dokumentów transportowych, 
spedycyjnych  i ubezpieczeniowych

• praktyki w spedycyjnych firmach krajowych oraz zagranicznych



technik lotniskowych służb operacyjnych

Technikum nr 4 Transportowe

• koordynacja obsługi naziemnej statków powietrznych na płycie 
lotniska

• przekazywanie informacji kontrolerowi ruchu lotniczego 
zapewniających bezpieczne  funkcjonowanie lotniska

• obsługa operacyjna portu lotniczego 

• prowadzenie działao 
we współpracy ze służbami 
żeglugi powietrznej

• wspomaganie obsługi 
samolotów, pilotów 
i pasażerów



technik urządzeo 
i systemów energetyki odnawialnej  

• zawód przyszłości związany 
z innowacyjnością i prestiżem

• organizowanie i wykonywanie 
montażu urządzeo i systemów 
energetyki odnawialnej 

• wykonywanie zadao związanych 
z eksploatacją urządzeo 
i systemów energetyki 
odnawialnej

Technikum nr 4 Transportowe



• centrum multimedialne, biblioteka

• dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu

• dwie sale gimnastyczne, basen

• nowoczesna pracownia języków obcych

• pracownie przedmiotów zawodowych 

• nowoczesna makieta sterowania ruchem kolejowym 

• symulator lokomotywy EU07

• symulator lotniczy

• pracownie obsługi pasażerów i spedycji

• radiowęzeł

BAZA DYDAKTYCZNA  przy ulicy Kilioskiego 31

Technikum nr 4 Transportowe



Technikum nr 4 Transportowe

Jesteśmy jedyną szkołą 
w kraju, która:
• posiada własny symulator 

lokomotywy EU07

• posiada nowoczesną 
makietę sterowania 
ruchem kolejowym 

• prowadzi klasy 
mundurowe – technik 
transportu kolejowego



Stypendia, praktyki zawodowe 
i współpraca z wyższymi uczelniami

• stypendia dla uczniów fundowane przez PKP PLK i PKP 
Intercity

• zapewnione miejsca odbywania praktyk zawodowych

• możliwośd odbywania staży i praktyk zawodowych za granicą

• współpraca z partnerskimi szkołami za granicą

• współpraca z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 
Politechniką Śląską w ramach zajęd dydaktycznych 
zawodowych

Technikum nr 4 Transportowe



ATUTY SZKOŁY

• atrakcyjne i nowoczesne kierunki kształcenia 
zgodne z potrzebami rynku pracy

• zagraniczne praktyki zawodowe finansowane 
z funduszy Unii Europejskiej 

• możliwośd zdobycia dodatkowych certyfikatów 
międzynarodowych umożliwiających podjęcie 
pracy w krajach Unii Europejskiej

• wysokie efekty kształcenia - zdawalnośd matury i egzaminów 
zawodowych

• prowadzenie doradztwa zawodowego, wsparcie pedagoga i psychologa

• możliwośd realizowania swoich pasji w ramach zajęd pozalekcyjnych 

Technikum nr 4 Transportowe



W ramach europejskiego programu Erasmus + oraz POWER 

uczniowie doskonalą umiejętności zawodowe 

na praktykach zagranicznych.

HISZPANIA – Valencia WŁOCHY – Riminii

HISZPANIA -MalagaPORTUGALIA -Lizbona

Technikum nr 4 Transportowe



PRAKTYKI 
ZAGRANICZNE



• Klub Ludzi Nieobojętnych

• Szkolne Koło Caritas 

• PCK

NASZE NAJWAŻNIEJSZE AKCJE:

XIII Ogólnopolska Zbiórka Żywności „Tak, pomagam" , 

,,Pola nadziei" - wolontariat na rzecz Hospicjum św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu,

Fundacja ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia”, 

Honorowe Krwiodawstwo,

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

WOLONTARIAT



Dyplom i podziękowanie 

dla wolontariuszy podczas 

Gali Dobrych Inicjatyw. 

Dyplom za działalnośd na rzecz podopiecznych 

sosnowieckiego oddziału Caritas, 

otrzymany z rąk 

ks. biskupa Grzegorza Kaszaka.

Zostaliśmy uhonorowani 
za działalnośd charytatywną



TECHNIKUM NR 5
SAMOCHODOWO-
MECHATRONICZNE

Sosnowiec, ul. Kilioskiego 25
tel. (032)-266-07-34

e-mail: www.t5z7.ckziu25.sosnowiec.pl



•Technik pojazdów samochodowych
•Technik mechanik
•Technik mechatronik

Technikum nr 5 
Samochodowo-Mechatroniczne



•mechanik pojazdów samochodowych
•elektromechanik pojazdów samochodowych
•operator maszyn i urządzeo do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych
•mechanik motocyklowy
•magazynier-logistyk
•elektryk

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 
Samochodowo-Mechatroniczna



Technik pojazdów samochodowych to 
kierunek dla młodych ludzi, który ma 
ich przygotowad do pracy w szeroko 
pojętej dziedzinie motoryzacji. 

Kształci specjalistów z zakresu 
naprawy i eksploatacji pojazdów 
samochodowych, metod 
nowoczesnej diagnostyki 
komputerowej oraz zaawansowanych 
systemów elektroniki pojazdowej.

DARMOWY KURS 
PRAWA JAZDY KAT. B



To jeden z najpopularniejszych 
kierunków kształcenia zawodowego, 
realizowany ze zmianami 
uwzględniającymi postęp 
technologiczny już od wielu lat. 

Zakres zadao zawodowych technika 
mechanika jest bardzo obszerny 
i zróżnicowany. Kandydat do zawodu 
powinien wykazywad zainteresowania 
zagadnieniami ogólnotechnicznymi 
i przedmiotami ścisłymi. 

W ramach współpracy zawodowej naszą 
szkołę wspierają między innymi takie 
firmy jak: Janus Sosnowiec, Promet 
Sosnowiec, Guhring Dąbrowa Górnicza.



TECHNIK MECHATRONIK jest zawodem interdyscyplinarnym, 
łączącym zawód MECHAnika oraz elekTRONIKA. 

Mechatronika - to dziedzina techniki, wymagająca 
znajomości zagadnieo z zakresu: mechaniki, elektrotechniki, 
elektroniki i informatyki. Kandydat do zawodu powinien więc 
interesowad się zagadnieniami ogólnotechnicznymi 
i przedmiotami ścisłymi oraz informatyką.



DARMOWY KURS 
PRAWA JAZDY KAT. B

Jednym z kierunków, który od lat cieszy się dużym powodzeniem,
jest - realizowany w ramach Branżowej Szkoły I stopnia- mechanik 
pojazdów samochodowych. 
W czasie trwania nauki, uczniowie zdobywają niezbędną wiedzę 
teoretyczną oraz uczą się manualnych czynności potrzebnych do 
wykonywania, w przyszłości zawodu, mechanika samochodowego.



DARMOWY KURS 

PRAWA JAZDY KAT. B

Elektromechanik pojazdów samochodowych to zawód związany 
z motoryzacją.
Kandydat powinien charakteryzowad się dobra koordynacją wzrokowo-
ruchowa, percepcją kształtu i pamięd wzrokowa. W pracy wymagana 
jest dociekliwośd, spostrzegawczośd, dokładnośd oraz wytrwałośd. 
Osoba powinna posiadad zainteresowania techniczne. 

W ramach współpracy zawodowej naszą szkołę wspierają między innymi: 
L’emir-Autoryzowany dealer firmy Peugeot, Tandem-Renault Będzin, 
Norauto Sosnowiec, Autokopex Katowice, Opel Środula.



Analizując lokalny rynek pracy, 
zauważyliśmy, ze coraz więcej firm 
z branży przetwórstwa tworzyw 
sztucznych lokuje swoją produkcję 
na terenie Sosnowca. 
Do istniejących od dawna firm (Magneti 
Marelli, Promet) dołączają nowe (Bitron, 
Geiger-Technik Polska, Automotive 
Lighting Polska). 
W związku z tym od jako jedna 
z nielicznych szkół w Polsce kształci 
w zawodzie operator maszyn i urządzeo 
do przetwórstwa tworzyw sztucznych.



Kierowca mechanik to jeden z zawodów, który stwarza 
możliwośd uzyskania odpowiednich uprawnieo do wykonywania 
przewozów drogowych, tym samym stwarza możliwośd 
wykonywania odpowiedzialnej pracy w stale rozwijającym się 
sektorze przedsiębiorstw świadczących szeroko rozumiane usługi 
transportowe.

DARMOWY KURS 

PRAWA JAZDY KAT. B



Magazynier dba o prawidłowe funkcjonowanie 
magazynu.   Przyjmuje towar do magazynu, 
zapewnienia odpowiednie warunki jego 
przechowywania, kompletuje zamówienia 
i wydaje je dla klientów.
Możliwości zatrudnienia: magazyny 
przyzakładowe, firmy handlowe, centra 
dystrybucji, centra logistyczne, firmy spedycyjne. 



Zajmuje się montażem, uruchamianiem, 
konserwacją, naprawą, przeglądem i innymi 
pracami dotyczącymi aparatury, maszyn 
i urządzeo, instalacji elektrycznych oraz sieci 
elektrycznych, linii napowietrznych i kablowych.
Możliwości zatrudnienia: zakłady energetyczne, 
elektrownie, firmy naprawiające sprzęt 
elektryczny, huty. 



Sale języków obcych:

•angielskiego

•niemieckiego

•rosyjskiego







ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE -Viareggio - Włochy

COLEGIUL TEHNIC Alexandru Ioan Cuza – Suceava -Rumunia

Institut Technique Cardinal Mercier – Brussels -Belgia

LYCEE PROFESSIONNEL Luis Geisler – Raon l’Etape- Francja

Rudolf Diesel Schule – Erfurt- Niemcy



LYCEE PROFESSIONNEL Luis Geisler – Raon l’Etape- Francja

Rudolf Diesel Schule – Erfurt- Niemcy



COLEGIUL TEHNIC Alexandru Ioan Cuza – Suceava -Rumunia

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE -Viareggio - Włochy

Institut Technique Cardinal Mercier – Brussels -Belgia

European Projects Development – Portugalia 



„Inwestujemy w naukę” współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego- Uczniowie mogą skorzystać z 

płatnych staży, atrakcyjnych szkoleń i kursów: np. prawa 

jazdy, kurs na obsługę bezzałogowych statków powietrznych, 

audytor systemu bezpieczeństwa itp).



„Nauka przez doświadczenie” w ramach europejskiego programu 

Erasmus+ - projekt zagranicznych praktyk zawodowych. 

Uczniowie uczestniczą w kursach językowych przygotowujących 

ich do wyjazdów na praktyki do: Niemiec, Hiszpanii i Portugalii.



„Kariera zawodowa zaczyna się w szkole II” w ramach 

programu POWER – projekt praktyk zagranicznych. Planowane 

są wyjazdy do Hiszpanii, Włoch, Czech, Niemiec, Portugalii



Firmy wspierające naszą placówkę

Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości

Kształcenie na odległośd
Klasy partnerskie



TECHNIKUM NR 6
GRAFIKI, LOGISTYKI 

I ŚRODOWISKA 

Sosnowiec, ul. Legionów 9
tel. (32) 293 52 51

www.t6.ckziu25.sosnowiec.pl



Technikum nr 6 
Grafiki, Logistyki i Środowiska

technik elektryk

technik analityk

technik logistyk

technik geodeta

technik grafiki i poligrafii cyfrowej



Technikum nr 6 
Grafiki, Logistyki i Środowiska

technik elektryk

Zajmuje się projektowaniem, montażem, uruchamianiem, 
konserwacją, naprawą, przeglądem i innymi pracami dotyczącymi 
aparatury, maszyn i urządzeo, instalacji elektrycznych oraz sieci 
elektrycznych, linii napowietrznych i kablowych

Możliwości zatrudnienia: zakłady energetyczne, 
elektrownie, firmy naprawiające sprzęt elektryczny, huty. 



Technikum nr 6 
Grafiki, Logistyki i Środowiska

technik analityk

Istotę pracy analityka stanowią analizy chemiczne i biochemiczne 
z wykorzystaniem odczynników i sprzętu analitycznego.

Możliwości zatrudnienia w laboratoriach: toksykologicznych, 
kryminalistycznych, środowiskowych, naukowo-badawczych, 
przemysłowych. 



Technikum nr 6 
Grafiki, Logistyki i Środowiska

technik logistyk

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem 
i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta 
do konsumenta.

Możliwości zatrudnienia: centra dystrybucji, firmy handlowe, 
centra logistyczne, magazyny przyzakładowe, firmy spedycyjne. 



Technikum nr 6 
Grafiki, Logistyki i Środowiska

technik geodeta

Geodeta to specjalista w zakresie pomiarów nieruchomości 
gruntowych oraz sporządzania map i planów geodezyjnych. 

Możliwości zatrudnienia: firmy i przedsiębiorstwa geodezyjne, 
wydziały geodezji w starostwach powiatowych, ośrodki 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 



Technikum nr 6 
Grafiki, Logistyki i Środowiska

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

przygotowuje i opracowuje różnego 
rodzaju projekty graficzne o charakterze 
informacyjnym i reklamowym, tworzy 
kompozycje graficzno-tekstowe za 
pomocą specjalistycznego 
oprogramowania

Możliwości zatrudnienia: agencje 
reklamowe i marketingowe. 



Technikum nr 6 
Grafiki, Logistyki i Środowiska

PRACOWNIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH



Technikum nr 6 
Grafiki, Logistyki i Środowiska

BAZA DYDAKTYCZNA



Szkoła zapewnia odbycie praktyk 
zawodowych zgodnie 
z kierunkami kształcenia. 

Praktyki odbywają się 
w przedsiębiorstwach 
w kraju i za granicą



PROJEKTY UNIJNE 

• YEES

• Inwestujemy w naukę

• Nauka przez doświadczenie

• Rozwój zawodowy nauczycieli 

w wymiarze europejskim



CENTRUM 
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU

ZAPRASZAMY!


