
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu to placówka oświatowa, której organem 

prowadzącym jest Powiat Sieradzki a nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.  

Powstaliśmy w 1997 roku pod nazwą Centrum Kształcenia Praktycznego w Sieradzu i 

byliśmy jedną z 15 tego typu placówek na terenie kraju. Powołanie naszego Centrum było 

bezpośrednim wynikiem zmian, jakie nastąpiły w zasadach kształcenia zawodowego. 

W roku 2008, 1 września zmieniła się nazwa Naszego Centrum i brzmi ona obecnie Centrum 

Edukacji Zawodowej (CEZ), które jest zespołem placówek oświatowych: Centrum 

Kształcenia Praktycznego (CKP) i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

(ODiDZ).  

CKP zajmuje się kształceniem zawodowym oraz prowadzi zajęcia z praktycznej nauki 

zawodu dla uczniów szkół zawodowych i technikalnych. CKP prowadzi również szkolenia 

dla osób dorosłych chcących podnosić swoje kwalifikacje lub je zmieniać. 

Prowadzimy kwalifikacyjne kursy zawodowe. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat 

zapraszam Państwa do zakładki Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe i do zakładki Kursy 

Spawania. Uzyskają tam Państwo informację o zakresie szkolenia i kwalifikacjach, w których 

kształcimy oraz jak się na takie formy zapisać. Z form kształcenia poza formalnego w ramach 

kursów mogą skorzystać Państwa pociechy po skończeniu kształcenia w szkole zawodowej 

lub liceum jak i państwo, ponieważ nie występują ograniczenia. Jedynym warunkiem jest 

ukończenie 18 roku życia. 

ODiDZ prowadzi zajęcia teoretyczne z przedmiotów zawodowych dla uczniów szkół 

zawodowych przede wszystkim z terenu Powiatu Sieradzkiego, ale również z Województwa 

Łódzkiego. 

W CKP kształcimy w zawodach: Technik urządzeń sanitarnych, Technik elektryk, 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik pojazdów samochodowych, 

Technik mechatronik, Technik mechanik, Technik usług fryzjerskich, Technik budownictwa, 

oraz w zawodach robotniczych: Fryzjer, Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, 

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych, Elektryk, Monter mechatronik, Elektromechanik 

pojazdów samochodowych, Mechanik pojazdów samochodowych, Blacharz samochodowy, 

Ślusarz, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz-tynkarz, 

Lakiernik. 

ODiDZ prowadzi kursy w zawodach: Fryzjer, Sprzedawca, Kucharz, Murarz – tynkarz, 

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w 

budownictwie, Lakiernik, Blacharz samochodowy, Mechanik pojazdów samochodowych, 

Elektryk, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Cukiernik, Wędliniarz, Stolarz, 

Krawiec, Tapicer, Piekarz, Operator obrabiarek skrawających, Ślusarz, Monter mechatronik. 

Ponadto w CKP funkcjonuje Ośrodek Egzaminacyjny do przeprowadzania egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodowych. Młodzież, która uczestniczy w zajęciach w 

naszych placówkach pochodzi nie tylko z terenu miasta Sieradza, ale z całego województwa 

łódzkiego.  

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu jako placówka oświatowa nie prowadzi 

naboru uczniów a na podstawie umów ze szkołami świadczy usługi edukacyjne. Taka 

działalność edukacyjna powoduje, że musimy ściśle współpracować ze szkołą macierzystą 

ucznia oraz jego rodzicem, aby wspólnie rozwiązywać wiele problemów edukacyjnych, jakie 

występują na zajęciach prowadzonych w Centrum. 

Dlatego zawsze byliśmy i jesteśmy bardzo zainteresowani współpracą z rodzicami i szkołą 

ucznia. Mamy opracowany system współpracy ze szkołami „przysyłającymi” uczniów na 

zajęcia. Z rodzicami kontakt mamy na zebraniach kontrolnych, ale w szkołach 

lokalizowanych w Sieradzu. Dla pozostałych rodziców mamy ofertę strony internetowej, 

dzięki, której można wiele się dowiedzie o naszej pracy, organizowane są również dni otwarte 

CEZ.  



Na stronie tej w zakładce RODZICE dajemy do dyspozycji Państwa materiały, które mają 

pomagać we współpracy z rodzicami.  

O możliwości kontaktu przez Internet rodziców z Centrum informujemy uczniów na 

pierwszych spotkaniach podając im adres strony internetowej CEZ. Na stronie naszej jest 

również możliwość napisania listu-informacji elektronicznej z pytaniem czy opinią na temat 

realizacji zajęć w CEZ. Jeśli będą Państwo mieli życzenie to na swoje pytania czy 

wątpliwości uzyskacie taką samą drogą odpowiedź.  

Chcielibyśmy również, aby rodzice naszych uczniów i słuchaczy uczestniczyli w 

procesach kształcenia, żeby byli pilnymi obserwatorami naszej pracy i aby podpowiadali nam 

rozwiązani, które będą mogły zwiększyć jakość naszych usług edukacyjnych, co z kolei 

przełoży się na lepszą efektywność kształcenia w naszych placówkach. 

 Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony i zakładki RODZICE. 


