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„Kiliński”  
To jedna z najstarszych szkół średnich w Sosnowcu, która powstała w 1929 roku. 
Na przestrzeni lat wielokrotnie zmieniała się nazwa placówki oraz kierunki 
kształcenia. 
Od początku istnienia mury „Kilińskiego” opuściło ponad 17 tysięcy absolwentów. 



•Technik pojazdów samochodowych 

•Technik mechanik 

•Technik mechatronik 
 



•mechanik pojazdów samochodowych 

•elektromechanik pojazdów samochodowych 

•operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych 

•kierowca mechanik 

•elektryk 
 



Technik pojazdów samochodowych to kierunek 

dla młodych ludzi, który ma ich przygotować 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 

ABSOLWENCI PRZYSTĘPUJĄ DO EGZAMINU MATURALNEGO  
ORAZ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE 



To jeden z najpopularniejszych kierunków 

kształcenia zawodowego, realizowany ze 
zmianami uwzględniającymi postęp 
technologiczny już od wielu lat.  
 

Zakres zadań zawodowych technika 
mechanika jest  bardzo obszerny i 

zróżnicowany. Kandydat do zawodu powinien 
wykazywać 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. 

ABSOLWENCI PRZYSTĘPUJĄ DO EGZAMINU MATURALNEGO  
ORAZ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE 



ABSOLWENCI PRZYSTĘPUJĄ DO EGZAMINU MATURALNEGO  
ORAZ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

TECHNIK MECHATRONIK  jest zawodem 

interdyscyplinarnym, łączącym zawód MECHAnika 
oraz elekTRONIKA.  

 

Mechatronika - to dziedzina techniki, wymagająca 
znajomości zagadnień z zakresu: mechaniki, 
elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Kandydat 

do zawodu powinien więc interesować 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. 

ABSOLWENCI PRZYSTĘPUJĄ DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO 
KWALIFIKACJE ZAWODOWE 



DARMOWY KURS PRAWA JAZDY KAT. B 

ABSOLWENCI PRZYSTĘPUJĄ DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO 
KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

Elektromechanik pojazdów samochodowych to zawód związany z 
motoryzacją 

Kandydat powinien charakteryzować się dobra koordynacją 
wzrokowo-ruchowa, percepcją kształtu i pamięć wzrokowa. Ogólna 
zręczność palców i rąk. W pracy wymagana jest dociekliwość, 
spostrzegawczość, dokładność oraz wytrwałość.  
 

Osoba powinna posiadać 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. 



ABSOLWENCI PRZYSTĘPUJĄ DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO 
KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

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 
urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych. 



Kierowca mechanik to jeden z zawodów, który 

stwarza możliwość uzyskania odpowiednich 
uprawnień do wykonywania przewozów 
drogowych, tym samym stwarza możliwość 
wykonywania odpowiedzialnej pracy w stale 

rozwijającym się sektorze przedsiębiorstw 
świadczących szeroko rozumiane usługi 
transportowe. 

ABSOLWENCI PRZYSTĘPUJĄ DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO 
KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

DARMOWY KURS PRAWA JAZDY KAT. B 



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

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

ABSOLWENCI PRZYSTĘPUJĄ DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO 
KWALIFIKACJE ZAWODOWE 



Sale języków obcych: 

•angielskiego 

•niemieckiego 

•rosyjskiego 

•francuskiego 

 



 





 

 

 

 

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 

EuropeanProjects Development – Portugalia  



 

 

Projekt w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  
(Europejski Fundusz Społeczny) 

Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu 

Formy wsparcia: 

• Praktyki/staże dla uczniów CKZiU 

• Szkolenia i kursy dla uczniów CKZiU 

• Doradztwo edukacyjno-zawodowe 

• Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

• Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu 

• Stworzenie/poprawa warunków kształcenia zawodowego w CKZiU 

 

Okres realizacji – 01.09.2018-31.10.2020 

Wartość projektu: 1 864 912.08 zł 



 

 

Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów  
oraz kadry kształcenia zawodowego 

Nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-047948 

Wartość projektu – 150 000 euro                                               

 Okres realizacji – 01.11.2018 – 31.08.2020 

Formy wsparcia: 

Praktyki i staże zagraniczne dla uczniów w: 

 Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Niemczech, Czechach 

Dobra praktyka - najlepszą nauką 

Program PO WER   

 



 

 

„Kariera zawodowa zaczyna się w szkole II” w ramach programu 
POWER – projekt praktyk zagranicznych. Planowane są wyjazdy do 
Hiszpanii, Włoch, Czech, Niemiec, Portugalii 

Program PO WER   

Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów  
oraz kadry kształcenia zawodowego 

Nr projektu: POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036305 

Wartość projektu – 150 000 euro        Okres realizacji – 01.10.2017 – 31.09.2019 

 



 

 

Partnerstwa Strategiczne, Współpraca Szkół 

PARSIFAL, THE LEGEND RESEARCHER 

Program ERASMUS+ 

Nr projektu:2018-1-PL01-KA201-050865 

Wartość projektu – 259346 euro 

Okres realizacji – 01.10.2018-31.08.2020  

Projekt promuje podniesienie jakości w edukacji oraz multidyscyplinarne metody 
nauczania. Założeniem projektu jest poprawa umiejętności pisania i czytania nastolatków 
oraz motywowanie  

ich do czytania. 

Cel: 

wykorzystanie narzędzi informatycznych do poprawy poziomu wykształcenia poprzez 
lepsze poznanie lokalnych tradycji i kultury oraz porównanie ich z dziedzictwem 

kulturowym Europy. 

 



Firmy wspierające naszą placówkę 

Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości 

Kształcenie na odległość 
Klasy partnerskie 



http://www.ckziu25.edu.pl/
http://www.ckziu25.edu.pl/

