
 

 

 

 

 

 

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Garbatce Letnisku przy 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisku od wielu lat prowadzi 

innowacyjne formy kształcenia zawodowego młodzieży oraz osób dorosłych. 

Nowoczesna formuła kształcenia polega min. na uzupełnianiu opracowanych i 

zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstaw programowych dla 

poszczególnych zawodów w treści zgodne z potrzebami lokalnego i ponadlokalnego 

rynku pracy oraz oczekiwaniami i zainteresowaniami uczestników poszczególnych 

form kształcenia. 

Opracowując poszczególne kursy ich treść uzgadniamy z uczestnikami co do 

potrzeb i oczekiwań, a jednocześnie ze swojej strony wnosimy w programy kursów 

nutę artystycznego spojrzenia na wykonywanie mebli, budowli drewnianych czy 

innych wyrobów nadając im wyjątkowość i niepowtarzalność. 

Współpracując z najlepszą na rynku narzędzi do obróbki drewna Marką 

Festool oraz firmą Dietrich`s, oferującą oprogramowanie do projektowania budynków 

oraz innymi markami oferującymi okucia, łączniki oraz wszelkie materiały do prac 

stolarskich, ciesielskich oraz dekarskich, jesteśmy jako szkoła rozpoznawani nie tylko 

Polsce. Świadczy o tym uczestnictwo osób z różnych regionów kraju we 

współorganizowanej w naszej szkole razem z Festool i Dietrich`s, Akademii 

Ciesielskiej oraz prezentowanie prac uczniowskich na Międzynarodowych 

Targach Poznańskich. w ramach Konkursu Wyczarowane z drewna. 

Dom i drewno „DID” jako zaprzyjaźniony z naszą szkołą portal jest dla nas 

pewną formą inspiracji do przekazywania swej wiedzy i doświadczenia nie tylko 

uczniom czy  majsterkowiczom, ale również osobom, które w sposób profesjonalny 

chcą zdobyć umiejętności w zakresie zwodów drzewnych w celach komercyjnych. 

       Obecnie w CKU w Garbatce-Letnisku prowadzimy kurs kwalifikacyjny                 

w zawodzie cieśla. 
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Kurs ten jest BEZPŁATNY realizowany w zjazdach sobotnio-niedzielnych co 2 

tygodnie. Kurs ten trwa 3 semestry. Część zajęć teoretycznych realizowana jest 

przez Internet, natomiast wszystkie zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach 

szkolnych w Garbatce. Po konsultacji z uczestnikami zajęcia ułożone zostały tak, aby 

skumulować zjazdy w czasie jesienno zimowym unikając w ten sposób kolizji z 

pracami zawodowymi na placu budowy. Oprócz wymaganych programem treści 

nauczania organizujemy spotkania kursantów z architektami, przedstawicielami 

handlowymi łączników i okuć ciesielskich, pokryć dachowych i dociepleń, 

producentami budynków drewnianych, przedstawicielem firmy Dietrich`s,  oferującej 

program do projektowania budynków drewnianych i innymi. 

  Od września rozpoczynamy nowe kursy kwalifikacyjne w zawodach; cieśla, 

dekarz i stolarz na takich samych warunkach jak kurs cieśli prowadzony obecnie. 

Istnieje możliwość skrócenia kursów do 12-15 miesięcy.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie przy pracach stolarskich i renowacyjnych 

 W CKU prowadzimy również Szkołę Policealną w zawodzie technik 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

Zawód technika BHP jest bardzo odpowiedzialnym i zarazem popłatnym zawodem 



 

 

Jest to 1,5 roczna szkoła zaoczna BEZPŁATNA w której słuchacze zdobywają 

wiedzę w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony 

środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej niezwykle przydatną podczas swojej 

kariery zawodowej.  

Innymi formami kształcenia zawodowego wdrażanymi od września 2014r. 

będą kursy i szkolenia umożliwiające nabycie umiejętności w projektowaniu                 

i wykonywaniu mebli skrzyniowych, mebli do zabudowy, wykonywania mebli w 

oparciu o systemy przesuwne. Przygotowujemy również programy na potrzeby 

kursów: 

  Snycerstwa                                                    Intarsji i mozaiki 

                  

     Elementy snycerki na nóżce taboretu               Mozaika podłogowa wykonana metodą intarsji 

 

            Pozłotnictwa i politury                                   Wykonywania witraży 

             

Fragment ramy złoconej                                                  Wypełnienie ramy witrażu 

 

CKU w Garbatce w ramach kształcenia zawodowego razem Marką 

profesjonalnych narzędzi Festool oraz właścicielem profesjonalnego 

oprogramowania do projektowania budynków drewnianych firmy Dietrich`s,  zaprasza 

na nasze kursy wszystkich zainteresowanych kształceniem zawodowym                    

w kierunkach drzewnych. Wspólnie możemy pomóc wielu osobom w uzyskaniu 

kwalifikacji zawodowych, osobom posiadającym doświadczenie zawodowe               



 

 

w zdobyciu w krótkim czasie potwierdzenia tych kwalifikacji oraz przyczynić się do 

podniesienia świadomości technicznej w zakresie wykonywanego zawodu. 

Dla osób chcących uzyskać kwalifikacje w drodze egzaminów 

eksternistycznych, organizujemy seminaria na których doświadczeni wykładowcy 

prowadzą zajęcia z zakresu przygotowania słuchaczy do tej formy egzaminu.  

Na miejscu posiadamy możliwość zakwaterowania i całodziennego 

wyżywienia uczestników  w schronisku młodzieżowym oraz bardzo ciekawą bogatą 

zabytki i inne ciekawe miejsca okolicę Garbatki. 

  

Na wszystkie Państwa pytania oraz formy współpracy z Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Garbatce-Letnisku odpowiem pod numerem (48)6210047;         

kom. 608-844-948,  lub e-mail: warsztaty.zsp@vp.pl  www.drzewna.com   

                              

                               W imieniu własnym i całej społeczności szkolnej zapraszamy do Garbatki                                                                    

Bogusław Szumilas 
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