
Oferta edukacyjna dla uczniów niebędących 

obywatelami polskimi w zakresie kształcenia 

na poziomie szkoły średniej 
 

Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach,44-100 

Gliwice, ul. Kozielska 1 przedstawia ofertę w zakresie kształcenia uczniów 

niebędących obywatelami polskimi w Polsce, w roku szkolnym 2022/2023. 

 

Rozumiejąc obustronne korzyści wynikające z rozwijania współpracy pomiędzy 

krajami europejskimi i Rzeczpospolitą Polską proponujemy możliwość podjęcia nauki 

w polskiej publicznej szkole średniej przez uczniów innego kraju. 

 

Młodzież, która ukończyła szkołę podstawową w swoim kraju, jest przyjmowana do 

klasy pierwszej po zakończeniu rekrutacji elektronicznej, nie wcześniej niż 01 

sierpnia 2022 r., w miarę możliwości wolnych miejsc. 

 

Kandydat po otrzymaniu potwierdzenia wpisania na listę rekrutacyjną, ma obowiązek 

w terminie do 5 dni roboczych, przesłać komplet skanów wszystkich wymaganych 

dokumentów. 

 

Szkoła po otrzymaniu w/w dokumentów przesyła na podany przez kandydata adres, 

zaproszenie i zaświadczenie o przyjęciu do szkoły (pocztą tradycyjną i pocztą 

elektroniczną). 

 

Oryginały dokumentów uczeń dostarcza niezwłocznie po przyjeździe do POLSKI 

do sekretariatu szkoły. 

Dla młodzieży z innego kraju proponujemy rozpoczęcie nauki od 1.09.2022 r. razem 

z polskimi kolegami, w wybranym przez siebie zawodzie: w pięcioletnim Technikum 

nr 5 o profilu: 

 

Technikum nr 5 

• technik ekonomista (przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka) 

• technik rachunkowości(przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka) 



• technik żywienia i usług gastronomicznych(przedmioty rozszerzone: język angielski, 

biologia) 

• technik usług kelnerskich (przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia) 

• technik organizacji turystyki(przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia) 

• technik hotelarstwa(przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia) 

• technik handlowiec(przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia) 

Technikum nr 6 

• technik hotelarstwa(przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka) 

Szkoła Branżowa I st. Nr 2 

• kucharz 

• kelner 

• sprzedawca 

 

Dane o szkole: 

1. Lokalizacja szkoły: 

44-100 Gliwice, ul. Kozielska 1 (woj. śląskie) 

www.gliwice.ckziu.pl  

e-mail: ckziu@ckziu.gliwice.pl 

 

2. Poziom kształcenia – Technikum dla młodzieży i Szkoła Branżowa I Stopnia 

3. Okres kształcenia – 5 lat dla technikum i 3 lata dla szkoły branżowej. 

4. W czasie kształcenia uczniowie będą realizowali program kształcenia ogólnego 

i zawodowego obowiązujący dla uczniów technikum. Dodatkowo dla ułatwienia 

adaptacji i pomocy w nauce będą realizowane dodatkowe lekcje z języka polskiego i 

wiedzy o społeczeństwie w wymiarze 2 godz. tygodniowo. 

5. W programie technikum uczniowie uczą się: języka angielskiego oraz drugiego 

języka:  język niemiecki lub język francuski. 

6. Dla uczniów mających trudności w nauce będą zorganizowane dodatkowe zajęcia 

umożliwiające usunięcie trudności edukacyjnych w wymiarze 3 godz. tygodniowo. 

7. Absolwent technikum otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz ma 

prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz do państwowego egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzaminy te, organizowane są w szkole, 

do której uczęszcza uczeń. 

8. Uczeń, który zdał egzamin zawodowy otrzymuje państwowy dyplom, oraz tytuł 

http://www.gliwice.ckziu.pl/
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technika, potwierdzający kwalifikacje zawodowe, oraz suplement tego dyplomu 

w języku angielskim, potwierdzający uzyskane kwalifikacje na terenie Unii 

Europejskiej. 

9. Po uzyskaniu świadectwa maturalnego absolwent może kontynuować naukę na 

uczelniach wyższych w Polsce lub podjąć pracę na terenie Polski lub swojego kraju. 

10. Kształcenie praktyczne realizowane jest w pracowniach szkolnych, warsztatach 

szkolnych, w szkolnym barze „U Króla Stasia” oraz w zakładach pracy u 

pracodawców w kraju i zagranicą. 

11. Szkoła posiada w pełni przygotowane pracownie oraz profesjonalną kadrę 

pedagogiczną. 

12. Lekcje i zajęcia praktyczne realizowane są przez pięć dni w tygodniu od 

poniedziałku do piątku. Sobota i niedziela są dniami wolnymi od zajęć szkolnych. 

 

Wymagania dla kandydatów: 

1. Wiek poniżej 18 lat w roku rozpoczęcia nauki w Polsce. 

2. Od osoby ubiegającej się o przyjęcie do CKZiU nr 1 oczekujemy znajomości 

j. polskiego na poziomie komunikatywnym. 

3. Dokumenty potwierdzające prawo do pobytu w Polsce (kopia paszportu ucznia, 

wiza) 

4. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy do szkoły. 

5. 2 zdjęcia 

6. Kopia paszportu rodzica/ów 

7. Świadectwo ukończenia szkoły za granicą, wraz z potwierdzonym notarialnie 

tłumaczeniem na język polski. 

8. Świadectwo zdrowia dziecka wraz z potwierdzonym notarialnie tłumaczeniem na 

język polski. 

9. Rodzic zapewnienia opiekuna prawnego dla swojego dziecka podczas nauki i 

pobytu w Polsce, co jest udokumentowane stosownym dokumentem, potwierdzonym 

notarialnie (opiekunem takim może być, osoba dorosła mieszkająca w Polsce, 

niedaleko miejsca zamieszkania kandydata. Osoba ta może być narodowości 

polskiej lub z kraju z którego pochodzi uczeń). 

10. Po spełnieniu powyższych wymagań (przesłanie skanów dokumentów) uczeń 

dostanie zaproszenie i zaświadczenie o przyjęciu do szkoły na podany adres za 

granicą. 



11. Rodzic zapewnienia zakwaterowanie swojemu dziecku i jest zobowiązany do 

przyniesienia do sekretariatu szkoły potwierdzenie zameldowania do 7 dni. 

12. Wszystkie oryginały dokumentów wraz z tłumaczeniem powinny być złożone 

natychmiast po przyjeździe do Polski w sekretariacie szkoły. 

Finansowanie: 

1. Kształcenie w szkole jest bezpłatne. 

2. Egzaminy organizowane w ramach procesu kształcenia są również bezpłatne. 

3. Uczniowie korzystają bezpłatnie z wszystkich obiektów i wyposażenia szkoły na 

takich samych zasadach jak uczniowie z Polski. 

4. Uczniowie pokrywają obowiązkowo koszty związane z zakwaterowaniem, 

wyżywieniem, ubezpieczeniem zdrowotnym (ubezpieczenie w Polsce ok. 50 zł 

miesięcznie). 

 


