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Głogowskie Centrum Edukacji 
Zawodowej w Głogowie rozpoczęło 

swoją działalność w 2007 roku. 

W jego skład wchodzą placówki o różnym 
typie działalności, w tym od roku 

szkolnego 2017/2018 szkoły 
branżowe I stopnia



Wdrożenie programu 
"Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego 

na Dolnym Śląsku"



Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej 
było w 2013 roku gospodarzem spotkania 
przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, 
na czele z ówczesnym Wicemarszałkiem 
Województwa Dolnośląskiego Radosławem 
Mołoń, oraz przedstawicielami Starostw 
Powiatowych Dolnego Śląska i szkół 
uczestniczących  w projekcie.

Wartość projektu to ponad 67 milionów 
złotych, z czego blisko 45 milionów pochodzi 
z funduszy Unii Europejskiej.
W ramach projektu placówki powiatu 
głogowskiego w tym GCEZ zajmujące się 
kształceniem zawodowym wyposażone 
zostały w najnowocześniejszy sprzęt.



Platforma edukacyjna FRONTER
w ramach projektu 

„Dolnośląska e-szkoła”



Placówki oświatowe, których 
uczniowie uczestniczą 

w zajęciach praktycznych w GCEZ



Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
w Legnicy

Młodociani pracownicy uczestniczą w kursach I, II , III stopnia 
w zawodach mechanik pojazdów samochodowych  oraz fryzjer.

ul. Lotnicza 26, 59-200 Legnica



Głogowskie Centrum Kształcenia Praktycznego

GCKP organizuje i prowadzi zajęcia praktyczne dla uczniów
i słuchaczy szkół zawodowych zasadniczych, średnich, branżowych I stopnia
i policealnych w pełnym zakresie programowym bądź w zakresie wybranych
treści programowych w zawodach:

- technik pojazdów samochodowych,
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
- technik mechanik,
- technik elektryk,
- technik budownictwa,
- technik górnictwa podziemnego,
- technik wiertnik,
- technik hutnik,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- elektromechanik pojazdów samochodowych,
- elektryk,
- murarz – tynkarz,
- ślusarz,
- kierowca - mechanik



Corocznie placówkę odwiedzają uczniowie szkół 
gimnazjalnych z powiatu głogowskiego 

oraz powiatów ościennych 
w ramach DNI OTWARTYCH





BRANŻA MECHANICZNA



Nowoczesne pracownie obrabiarek 
numerycznych w GCEZ-ie

Wyprodukowane w USA tokarskie centra obróbcze ST-10 Firmy „Haas” 
w wersji standard oraz w opcji z automatyczną sondą pomiarowa oraz 
narzędziami napędzanymi w osi C. 







Pracownia CNC w GCEZ-ie z
obrabiarką DMC 635V firmy DMG ze
sterowaniem Heidenhain iTNC 530





Nowoczesne pracownie 
obróbki ręcznej wyposażone w wiertarki i szlifierki 

renomowanych firm OPTIMUM i PROMA



Pracownia spawania i łączenia metali
Wyposażona w nowoczesną bazę dydaktyczną renomowanych 
firm, m.in. BESTER i ESAB:

- spawarki do spawania metodą TIG
- spawarki do spawania metodą MIG MAG
- urządzenia do cięcia plazmą
- transformatory spawalnicze
- manipulatory spawalnicze
- przyrządy do badania spoin ultradźwiękami
- przyłbice spawalnicze







Grota górnicza

Sponsor: 
Fundacja KGHM Polska Miedź

ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 
59-301 Lubin





BRANŻA SAMOCHODOWA



Nowoczesne samochody osobowe Skoda Octavia











BRANŻA BUDOWLANA







BRANŻA ELEKTRYCZNA



Nowoczesne pracownie: 

- Maszyn elektrycznych i energoelektroniki
- Instalacji elektrycznych i elektroenergetyki



Pracownie wyposażone są w nowoczesną bazę 
dydaktyczną renomowanych firm:

- zasilacze prądu stałego
- oscyloskopy cyfrowe i analogowe
- generatory funkcji
- najnowsze przyrządy pomiarowe (mierniki 
uniwersalne, liczniki energii, watomierze, 
obrotościomierze, luksomierze
- modele do symulacji układów sterowania 
silników indukcyjnych i oświetlenia
- komputery, drukarki, rzutnik





Nowoczesna pracownia 
metrologii warsztatowej



Wysokiej jakości sprzęt renowowanych firm, m.in.:

- Mikrometry
- Twardościomierze
- Mikroskopy warsztatowe
- Średnicówki mikrometryczne
- Średnicówki czujnikowe
- Suwmiarki
i in.



Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w ramach ODiDZ

Są nową, bezpłatną formą kształcenia zawodowego dorosłych. Kursy te są szansą na
szybkie przekwalifikowanie się i dostosowanie się do zmieniających się oczekiwań rynku
pracy. Ta nowa forma kształcenia umożliwia osobom dorosłym dalsze kształcenie oraz
doskonalenie zawodowe już w trakcie aktywności zawodowej.

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji.

Kursy:
- Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
- Spawacz
- Operator wózków jezdniowych
- Kierowca mechanik
- Technik mechatronik

oraz budowlane, informatyczne i kwalifikacyjne
w wybranych zawodach.



GCEZ posiada uprawnienia nadane przez OKE Wrocław w zakresie przeprowadzania 
egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zakresie 

kwalifikacji:

B05, B07, B10, B18, B21, E07, E08, 
M06, M07, M08, M11, M12, M17, M18, M20

Ośrodek Egzaminacyjny Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu



Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej współpracuje z szeregiem instytucji ze środowiska
głogowskiego:

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

- Zespołem Szkół Ekonomicznych.

- Intertrans PKS S.A., spółka Głotech

- Zakład Karny w Głogowie.

- Powiatowy Urząd Pracy

- Sąd Rodzinny, kuratorzy sądowi, rodzinni. Komenda Powiatowa Policji,

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Głogowie,

- Poradnie: PCPR, MCWR, PCPPPiDN, Szansa, Maraton, MOK, MOPiWTU

- Muzeum Archeologiczno-Historyczne, Miejski Ośrodek Kultury, Towarzystwo Ziemi Głogowskiej i in.

Współpraca z innymi instytucjami w środowisku lokalnym





Z TRADYCJĄ KU PRZYSZŁOŚCI…



Zapraszamy na naszą stronę internetową:

www.cez.glogow.pl

Dziękujemy za 
uwagę!

Opracowanie i fotografie: Dariusz A. Czaja
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