PROJEKT
PT. „TURYSTYCZNO – GASTRONOMICZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO II”
Od września 2021r. w CKZiU Nr 1 jest realizowany projekt Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego II współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS, którego celem jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów
powiatu wadowickiego. W ramach projektu umożliwiamy uczniom podniesienie kompetencji zawodowych poprzez udział w bezpłatnych
kursach i szkoleniach, tj.: kurs prawa jazdy kat. B, kurs kelnerski, kurs barmański z elementami sommelierstwa, kurs carvingu, kurs
baristy, kurs kasjera złotówkowo-walutowego, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs obsługi systemów rezerwacji turystycznej i informacji
turystycznej, kurs sztuki cukierniczej, kurs operatora drona i wiele innych, a także staże zawodowe w firmach, doradztwo zawodowe,
zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz stypendium dla uczniów zdolnych.

KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE




Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach
ul. Wojska Polskiego 13
34-100 Wadowice
www.ckziu1wadowice.pl

tel. 33 82-341-86, 33 82-342-54,
fax 33 87-334-60
e-mail: sekretariat@ckziu1wadowice.pl

ze szkołą FOS BOS w Rosenheim (Niemcy);
z Otto-Bennemann-Schule w Braunschweig (Niemcy);
ze szkołą Association de Gestion St Martin w Amiens (Francja).

W 2021r. CKZiU Nr 1 w Wadowicach otrzymało Europejską Odznakę Jakości eTwinning za wspaniałą pracę w projekcie eTwinning
"WAITT-We're All In This Together". Praca naszych uczniów w raamch eTwinning jest na najwyższym europejskim poziomie.

STAŻE ZAGRANICZNE
Kontakty z rówieśnikami motywują do nauki języków obcych, podnoszą jakość nauki oraz wprowadzają wymiar europejski.
Uczniowie Centrum w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik
technologii żywności, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy oraz kelner, cukiernik mieli możliwość odbycia praktyk
zawodowych w firmach we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, Niemczech, Bułgarii, Albanii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, na Cyprze,
na Malcie lub na promie do Szwecji. Od 2009r. realizowane są staże zagraniczne w ramach LdV, ERASMUS+ i POWER.
W ostatnich latach odbyły się:
 2015r. - staż zawodowy w Ubeda (Hiszpania) i w Barcellona Pozzo di Gotto (Sycylia) w ramach Programu Erasmus+;
 2016r. - staż zawodowy w Lizbonie (Portugalia), Londynie (Wielka Brytania), Wiedniu (Austria) oraz w Plymouth (Wielka
Brytania) w ramach POWER;
 2017r. – staż zawodowy w Budapeszcie (Węgry) i Londynie (Wielka Brytania) w ramach Programu Erasmus +;
 2018r. staże zagraniczne w Londynie (Wielka Brytania), Bristolu (Wielka Brytania), Plymouth (Wielka Brytania), Funchal
(Madera), Malaga (Hiszpania) oraz Amiens (Francja) w ramach POWER;
 2021r. – staże zagraniczne w Wiedniu (Austria), Malaga (Hiszpania), Valletta (Malta), Pafos (Cypr) w ramach POWER
 2022r. – planowany staż zawodowy w Amiens (Francja) oraz Londynie (Wielka Brytania) w ramach POWER.

Planowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2022/2023
– PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
Typ szkoły
III Liceum
Ogólnokształcące
im. ks. prof. J. Tischnera
4-letnie

ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE AKTYWNIE W NASZYM CENTRUM
• Szkolny Wolontariat • Spółdzielnia Uczniowska „Jedność” • Liga Ochrony Przyrody • Szkolne Koło Polski Czerwony Krzyż
• Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne

Technikum Nr 2
im. ks. prof. J. Tischnera
5-letnie








*w przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły
w terminie do 22 lipca 2022 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub
elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022r.

NOWOŚĆ!!!

I język: j. angielski
II język: j. niemiecki

technik handlowiec

I język: j. angielski
II język: j. niemiecki

technik rachunkowości

I język: j. angielski
II język: j. niemiecki

technik żywienia i usług gastronomicznych

I język: j. angielski
II język: j. francuski

przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
matematyka
przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
biologia

technik usług kelnerskich NOWOŚĆ!!!

I język: j. angielski
II język: j. niemiecki

technik technologii żywności

I język: j. angielski
II język: j. niemiecki

technik hotelarstwa

I język: j. angielski
II język: j. niemiecki

technik reklamy

I język: j. angielski
II język: j. niemiecki

kucharz

j. niemiecki

cukiernik

j. niemiecki

kelner

j. angielski

sprzedawca

j. angielski

przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
j. angielski

3-letnie

I język: j. angielski
II język: j. niemiecki

I język: j. angielski
II język: j. niemiecki

przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
geografia

Branżowa Szkoła
I Stopnia Nr 2
im. ks. prof. J. Tischnera

Języki obce
I język: j. angielski
II język: j. niemiecki

technik ekonomista

przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
biologia

(dokumenty należy składać w godzinach pracy sekretariatu)
Od 16 maja do 20 czerwca 2022r. do godz. 15:00 - składanie wniosków przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru.
Od 24 czerwca do 12 lipca 2022r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie przez kandydata nowego wniosku lub
zmiana wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których, kandyduje.
19 lipca 2022r. – ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klas pierwszych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
Od 16 maja do 21 lipca 2022r. - wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w Technikum oraz w Branżowej Szkole I Stopnia w danym zawodzie.*
Do 25 lipca 2022r. do godz. 15:00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole, poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów
(oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu oraz inne dokumenty wymagane
przez szkołę).
26 lipca 2022r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.
Od 27 lipca 2022r. do 18 sierpnia 2022r. – rekrutacja uzupełniająca.

Klasa politechniczna

przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym
matematyka, geografia

przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
j. angielski

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH:



Klasa psychologiczno-socjalna
przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
biologia, j. polski

przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
j. angielski

WSPÓŁPRACA Z WYŻSZYMI UCZELNIAMI
Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie;
Wyższą Szkołą Europejską im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie;
Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej;
Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie;
Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości w Krakowie.

przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
j. angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie

przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
matematyka

Filmy i prezentacje ze staży można obejrzeć na stronie internetowej szkoły: www.ckziu1wadowice.pl






Przedmioty rozszerzone/zawody
Klasa europejsko-medialna

W procesie rekrutacji przyjmuje się następującą punktację:




100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin ósmoklasisty (wyrażona w skali procentowej
dla zadań z zakresu: j. polski, matematyka, język obcy nowożytny) - punkty przelicza się wg zasady, że z danego
zakresu można uzyskać:






j. polski - max 35 pkt – 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,35 pkt,
matematyka - max 35 pkt – 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,35 pkt,
język obcy nowożytny - max 30 pkt – 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,3 pkt.



100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
z czterech przedmiotów oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej:
Przedmioty
J. polski
Matematyka
Język obcy
+Czwarty
przedmiot:
Prz. informatyczny*
Geografia**
Biologia***

Celujący

po 18 pkt

Bardzo dobry

po 17 pkt

Dobry

po 14 pkt

Dostateczny

f)

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach b-e, artystycznych
lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

międzynarodowym – 4 punkty;

krajowym – 3 punkty;

wojewódzkim – 2 punkty;

powiatowym – 1 punkt;

g)

za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu – 3 pkt

h)

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych, o których mowa w punktach b-f, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienionych na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia
w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za wszystkie osiągnięcia
wynosi 18 punktów.

Dopuszczający

po 8 pkt

po 2 pkt

dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów;
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – 7 punktów;
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – 3 punkty;
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub z przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – 2 punkty;

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez kandydata wynosi 200 pkt.
* w przypadku ubiegania się do:
T - technik reklamy
** w przypadku ubiegania się do:
LO z rozszerzonym j. angielskim, geografią i wiedzą o społeczeństwie, LO z rozszerzoną geografią, matematyką
T - technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik hotelarstwa,
SB I – sprzedawca
*** w przypadku ubiegania się do:
LO z rozszerzoną biologią i j. polskim,
T – technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług kelnerskich, technik technologii żywności
SB I - kucharz, cukiernik, kelner

Szczególne osiągnięcia uczniów - 28 punktów maksymalnie:
a)

za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt;

b)

za uzyskanie w konkursie o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt;

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt ;

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt;

c)

za uzyskanie w konkursie o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim oraz w turnieju o zasięgu ogólnopolskim:

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – 10 punktów;

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – 4 punkty;

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – 3 punkty;

d)

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów;

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów;

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów;

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów;

dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów;

e)

System rekrutacji elektronicznej rozmieszcza uczniów w oddziałach wg jego preferencji oraz zebranych
w procesie rekrutacji punktów.

UWAGA!!! Prosimy o przemyślany wybór szkoły na liście preferencji
– na pierwszym miejscu powinna być szkoła, do której kandydat/ka najbardziej chciałby/chciałaby
się dostać, na kolejnych miejscach szkoły według ich znaczenia dla kandydata, na ostatnim miejscu
powinna znaleźć się szkoła o najmniejszym znaczeniu dla kandydata.

WYMAGANE DOKUMENTY DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH:
W okresie rekrutacji elektronicznej:
a) wydruk wniosku o przyjęcie do szkoły (wypełniony on-line) podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna
prawnego;
b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
c) zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
Po ogłoszeniu list zakwalifikowanych do danego typu szkoły:
a) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
b) oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty;
c) zaświadczenie lekarskie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym
zawodzie (wymagane dla kandydatów do Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia);
d) orzeczenie lekarza rodzinnego z badania przeprowadzonego do celów sanitarno - epidemiologicznych (wymagane
dla kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia (kelner, kucharz, cukiernik) oraz Technikum
w zawodach: technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii
żywności, technik hotelarstwa, technik usług kelnerskich.
e) jedno zdjęcie (opisane imieniem i nazwiskiem);
f) orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami;
g) informacja o kandydacie wg wzoru określonego przez Centrum – druk przekazany zostanie na spotkaniu
z rodzicami w miesiącu sierpniu, należy złożyć wychowawcy klasy w terminie od 01.09 do 09.09.2022r.;
h) opinie z PPP (np. dysleksja, dysortografia) – należy złożyć wychowawcy klasy w terminie od 01.09
do 09.09.2022r.;
i) karta zdrowia ucznia – należy złożyć w Gabinecie Profilaktycznym Pielęgniarki Szkolnej nr 17 w terminie
od 01.09 do 09.09.2022r.

