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C
entrum Eduka-
cji Zawodowej 
i Biznesu to no-
woczesna pla-
cówka, która 
jest sercem 

kształcenia zawodowego 
w mieście i największą inwesty-
cją edukacyjną w północnej 
części Lubuskiego. Centrum 
kształci w takich branżach jak: 
transport, motoryzacja, spedy-
cja, logistyka, budownictwo, 
automatyka, mechanika, insta-
lacje i stolarstwo. Co istotne, 
uczniowie CEZiB uczą się za-
wodu korzystając z nowocze-
snych panelowych zestawów 
edukacyjnych do nauki auto-
matyki, sterowania, hydrauliki, 
elektroniki, elektrotechniki czy 
mechatroniki. 

Programy stypendialne i  
współpraca z firmami 
CEZiB jest placówką dydaktyczną 
na miarę XXI wieku nie tylko ze 
względu na swoją imponującą in-
frastrukturę, ale również innowa-
cyjne podejście do kształcenia za-
wodowego. Na początku należy 
podkreślić, że oferta tej placówki 

jest szyta na miarę potrzeb wielu 
absolwentów szkół podstawo-
wych. Ogromnym jej atutem są 
najnowocześniejsze warsztaty, 
które wyposażone zostały 
w uzgodnieniu z rynkiem pracy 
(znajdują się w nich m.in symu-
latory spawania, centra obróbcze 
CNC, warsztaty samochodowe 
wyposażone w samochody z na-
pędem spalinowym, hybrydo-
wym i elektrycznym).  

To nie wszystko. CEZiB 
oferuje swoim uczniom pro-
gramy stypendialne organizo-
wane przez pracodawców, 
które skierowane są do najlep-
szych uczniów. Współpraca 
z lokalnymi firmami jest dla 
szkoły kluczowa i w tym zakre-
sie nieustannie działa. 
Na chwilę obecną placówka 
podpisała siedem umów 
na klasy patronackie! 

Uczniowie CEZiB mają też 
możliwość udziału w międzyna-
rodowych projektach, zdobywa-
nia dodatkowych uprawnień.  

W tym miejscu wykształce-
nie zdobywać mogą też ucznio-
wie spoza Gorzowa. Z myślą 
o nich przy szkole powstał inter-

nat, w którym znajduje się  175 
miejsc.  

Kształcić się tu mogą  
zarówno młodzi, jak i dorośli 
Centrum w swoich strukturach 
oprócz szkół dla młodzieży po-
siada także branżową szkołę II 
stopnia, szkołę policealną oraz 

organizuje kwalifikacyjne kursy 
zawodowe. 

Branżowa szkoła II stopnia 
przeznaczona jest dla absolwen-
tów branżowej szkoły I stopnia, 
która umożliwia uzyskanie dy-
plomu zawodowego w zawodzie 
nauczanym na poziomie tech-
nika po zdanym egzaminie oraz 

uzyskanie świadectwa dojrzało-
ści po zdaniu egzaminu matural-
nego, a następnie kontynuację 
nauki na studiach. Z kolei szkoła 
policealna skierowana jest 
do osób mających średnie wy-
kształcenie (CEZiB prowadzi tu 
nabór w zawodach technik admi-
nistracji i technik bhp). Kwalifika-

cyjne Kursy Zawodowe pozwa-
lają natomiast na zdobycie kwa-
lifikacji w obrębie określonego za-
wodu. Prowadzony jest nabór dla 
kwalifikacji w branżach: mecha-
nicznej (operator CNC, technik 
mechanik, automatyk, technik 
automatyk), budowlanej (mu-
rarz-tynkarz, technik budownic-
twa), motoryzacyjnej (mechanik 
pojazdów samochodowych, 
technik pojazdów samochodo-
wych, mechanik motocyklowy) 
oraz logistyczno-spedycyjnej 
(magazynier-logistyk, technik lo-
gistyk, technik spedytor).  

Kompleks przy ul. Warszawskiej 
robi ogromne wrażenie 
CEZiB znajduje się na dużym te-
renie. Budowa kompleksu jest 
już na ostatniej prostej. Od wrze-
śnia uczniowie będą mogli 
w pełni z niego korzystać, a znaj-
dować się tu będzie m.in. z 60 
pracowni zawodowych wyposa-
żonych zgodnie z najnowszymi 
standardami, hali sportowej z try-
bunami (z możliwością podziału 
na trzy niezależne boiska), si-
łowni oraz sali z rowerami spin-
ningowymi.

Kompleks Centrum Edukacji Zawodowej 
i Biznesu to wiele więcej niż szkolne klasy

Ten nowoczesny edukacyjny kompleks znajduje się praktycznie w centrum miasta
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OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2023/2024
DO TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

Nauka w technikum trwa 5 lat Nauka w branżowej szkole I stopnia - trwa 3 lata 

TECHNIKUM 
BUDOWLANE
I SAMOCHODOWE nr 1 
im. M.KOPERNIKA
- technik budowy dróg,
- technik budownictwa,
- technik inżynierii sanitarnej,
-  technik robót wykończeniowych 

w budownictwie,
- technik transportu drogowego,
-  technik pojazdów 

samochodowych,
- technik geodeta.

TECHNIKUM 
MECHANICZNE nr 5 
im. ZESŁAŃCÓW 
SYBIRU
- technik automatyk,
- technik mechanik,
- technik urządzeń dźwigowych,
- technik spawalnictwa,
- technik logistyk,
- technik spedytor,
- technik technologii drewna.

Branżowa Szkoła 
I stopnia nr 1
- kierowca mechanik,
- mechanik motocyklowy,
-  monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie,
-  monter sieci i instalacji sanitarnych,
- murarz-tynkarz,
-  mechanik pojazdów 

samochodowych,
-  elektromechanik pojazdów 

samochodowych.

Branżowa Szkoła 
I stopnia nr 5
-  mechanik pojazdów 

samochodowych (młodociany 
pracownik),

-  mechanik-monter maszyn 
i urządzeń,

- magazynier-logistyk,
- automatyk,
- stolarz.

Nowość w ofercie – technik aranżacji wnętrz

www.cezib.pl

Posiadamy w strukturach szkoły Internat – oferujący łącznie 175 miejsc.

DZIEŃ OTWARTY 22 kwietnia 2023 r. – godzina 9:00 Kampus ul. WARSZAWSKA 48

Nabór do Szkoły prowadzony jest poprzez system elektroniczny obsługiwany przez stronę 
www.um.gorzow.pl/ p zakładka e-urząd p edukacja p nabór do szkół ponadpodstawowych

Dodatkowych informacji o kierunkach i naborze udziela sekretariat telefonicznie: 667 659 304
KONTAKT: Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Pomorska 67 

email: cezib@edu.gorzow.pl, tel. 95 – 782-20-60


