
 Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego 
nr 1 w Raciborzu (Budow-
lanka – Gastronomik) to 
szkoła, w której można zdo-
być wykształcenie na pozio-
mie technikum lub szkoły 
branżowej w blisko 50 naj-
popularniejszych i najbar-
dziej pożądanych na rynku 
pracy zawodach branży: bu-
dowlanej, usługowej oraz tu-
rystyczno-gastronomicznej. 
Po szkole branżowej można 
kontynuować naukę w li-
ceum.

Praktyki zagraniczne 
z programem unijnym 
Erasmus +
 Mając na uwadze stale rosną-
ce wymagania rynku pracy dą-
żymy do ciągłego podnoszenia 
jakość i atrakcyjność kształce-
nia poprzez dbałość o poziom 
nauczania, różnorodność ofe-
rowanych zajęć i współpracę z 
pracodawcami.
 Bierzemy udział w wielu pro-
jektach edukacyjnych, w tym 
międzynarodowych.
 Szczególnie wysoko cenimy 
możliwość zapoznawania się 
naszej młodzieży z rówieśni-

kami innych krajów wspólnej 
Europy w ramach Programu 
Erasmus+, który przyczynia 
się do rozwijania umiejętności 
jego uczestników oraz zwięk-
szania ich szans na zatrudnie-
nie w wymarzonych zakładach 
pracy.
 Kolejny realizowany w Cen-
trum projekt nosi nazwę „Sta-
że zagraniczne inwestycją w 
przyszłość i sukces zawodowy 
uczniów”. Technicy budow-
nictwa, architektury krajobra-
zu, hotelarstwa oraz żywienia 
i usług gastronomicznych tym 
razem pojadą do Hiszpanii i 
Wielkiej Brytanii. Uczestnicy 
projektu mają niepowtarzal-
ną szansę na podniesienie 
konkurencyjności na rynku 
pracy, doskonalenie znajomo-
ści języka angielskiego, wzrost 
kompetencji zawodowych i 
osobistych.

Nowoczesne pracownie 
do kształcenia 
zawodowego
 Właśnie w tej chwili dobie-
ga końca projekt doposażania 
nowo powstałych, nowocze-
snych pracowni kształcenia 
zawodowego dla zawodów: 

technik analityk, technik ar-
chitektury krajobrazu, technik 
budownictwa, technik hotelar-
stwa oraz technik żywienia i 
usług gastronomicznych.
 W Centrum kładziemy na-
cisk na wszechstronny rozwój 
każdego ucznia, dlatego or-
ganizujemy wiele wydarzeń, 
które stają się okazją do roz-
wijania zainteresowań. Waż-
nym elementem edukacji są 
wyjazdy na zajęcia na wyż-
szych uczelniach – Centrum 

współpracuje między innymi 
z Politechniką Opolską, Poli-
techniką Śląską w Gliwicach, 
Wyższą Szkołą Techniczną 
w Katowicach i Państwową 
Wyższą Szkołą Zawodową w 
Raciborzu. Uczniowie mają 
możliwość uczestnictwa w za-
jęciach warsztatowych i labo-
ratoryjnych, podczas których 
biorą udział w badaniach na-
ukowych.
Zadzwoń, napisz, odwiedź 
nas! Zapraszamy!

Dla młodzieży i dorosłych. 
Szkolnictwo zawodowe jest w cenie!
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Inicjatywa NOWIN „Czas na 
Zawodowców” budzi u mnie 
podziw. Jako absolwent „Ga-
stronomika” – szkoły wcho-
dzącej w skład Centrum nr 
1 – wiedziałem, że przygo-
towanie zawodowe jest naj-
ważniejsze. Taki przekaz 
usłyszałem też od swoich 
Rodziców. Szkoła dała mi 
możliwość zdobycia zawodu 
oraz przygotowała do stu-
diowania matematyki. Dzi-
siaj, jako Dyrektor CKZiU nr 
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1, myślę podobnie. Jestem 
zdeterminowanym zwolen-
nikiem takiego kształcenia.
Nasza szkoła oferuje zawo-
dy, które są na rynku pracy 
bardzo poszukiwane. Często 
używam zwrotu: kształcimy 
w zawodach od A do Z. Agro-
biznes, analityk, architekt, bu-
dowlaniec, cukiernik, fryzjer, 
fotograf, geodeta, hotelarz, 
instalator … aż to żywienia i 
usług gastronomicznych.
Jesteśmy wiodącą szkołą w 
pozyskiwaniu środków unij-
nych na wyjazdy uczniów na 
praktyki zagraniczne w ra-
mach projektu ERASMUS+ 
(Hiszpania, Portugalia, 
Włochy, Wielka Brytania). 
Odnosimy sukcesy międzyna-
rodowe w wielu turniejach.
Wiem też jednak, że przez 
wiele ostatnich lat, promo-
cja takiego kształcenia była 
pomijana. Dzisiaj stoimy 
przed niebezpieczeństwem 
luki pokoleniowej w wielu za-
wodach. Mam jednak wokół 
siebie nauczycieli, uczniów 
oraz pracowników Starostwa 
Powiatowego, którzy myślą 
podobnie jak ja. Efektem na-
szych wspólnych działań są 
nowoczesne pracownie do 
nauki zawodu. Mam nadzie-
ję, że to dobra zachęta dla 
młodych ludzi wybierających 
„drogę zawodową”.


