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2007 rok  

Samorząd Województwa Łódzkiego powołał  

Publiczną Policealną Szkołę Nowoczesnych  

Technologii dla Dorosłych w Łodzi 

 

 Misja szkoły - reagowanie na aktualne potrzeby   

przedsiębiorców i kształcenie w zawodach poszukiwanych  

na rynku pracy. 
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2013 rok  

przekształcenie placówki  

w Centrum Kształcenia Ustawicznego  

Nowoczesnych Technologii w Łodzi 

Rozszerzenie oferty kształcenia o kwalifikacyjne kursy 

zawodowe wynikające z potrzeb pracodawców. 
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2017 rok  

przekształcenie placówki  

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego 

w Łodzi  

 

 

 

Poszerzenie oferty o kwalifikacje rynkowe i szkolenia  

zawodowe wynikające z potrzeb pracodawców. 
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Nasza główna siedziba mieści się w Łodzi, 

przy ul. Narutowicza 122. 

Posiadamy także filie:  
 

w Piotrkowie Trybunalskim 

w Radomsku  

w Kutnie 
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Nasi słuchacze to m.in.:  

   studenci, 

 pracujący w zawodzie, którzy chcą podnieść 

swoje kwalifikacje, 

 bezrobotni, 

  bezpośredni absolwenci różnych  typów  szkół, 

  pracujący, chcący zmienić profil zatrudnienia. 
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Kadrę pedagogiczną Centrum stanowią:  

nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz 

specjaliści z firm partnerskich, na co dzień 

pracujący w zakładach na stanowiskach pracy 

związanych z branżami w  których kształcą. 
  

Nasza kadra pedagogiczna 
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Kierunki realizujemy w formie: 

stacjonarnej (dla osób poszukujących pracy)  

zaocznej (dla osób, które chcą zmienić profil 

zatrudnienia lub uzupełnić kwalifikacje) 
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Jesteśmy prekursorem kształcenia dualnego na 

poziomie szkoły średniej.  

 

W 2009 zainicjowaliśmy kształcenie dualne 

rozpoczynając innowację pedagogiczną:   

„Nowa jakość szkolnictwa zawodowego osiągana 

poprzez kształcenie w systemie dualnym”  

w zawodzie technik mechanik.  
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Dualny system kształcenia  

zakłada korelację  

nauki teoretycznej  

z praktyczną nauką zawodu 

poprzez bliską współpracę  

szkoły zawodowej 

z przedsiębiorcami. 



www.nowoczesnaszkola.edu.pl 

 

 

   Zajęcia szkolne 

 

   Zajęcia w zakładzie pracy 

 

Po Wt Śr Cz Pt Rozpoczęcie 

kształcenia 
Egzamin 

państwowy 

Organizacja kursów: 

Realizacja kursów w systemie dualnym we współpracy z pracodawcami 

daje możliwość dodatkowych korzyści dla słuchaczy czego przykładem są: 

umowa o pracę już w trakcie nauki, dodatkowe zajęcia językowe bądź 

uzyskanie uprawnień spoza programu nauczania. 



www.nowoczesnaszkola.edu.pl 



www.nowoczesnaszkola.edu.pl 



www.nowoczesnaszkola.edu.pl 



www.nowoczesnaszkola.edu.pl 



www.nowoczesnaszkola.edu.pl 



www.nowoczesnaszkola.edu.pl 



www.nowoczesnaszkola.edu.pl 

System 
dualny 

Zadowolony 
pracodawca-pozyskał 
wykwalifikowanego 

pracownika 

Zadowolony absolwent – 
zdobył nowe kwalifikacje 

 i miejsce pracy Szkoła wypełniła misję –
pomaga zdobyć 

kwalifikacje na które 
jest zapotrzebowanie na 

rynku pracy  
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Dynamika Szkoły 
 

2007 – 3 
2011 – 17 

2017 – 23 
 

2007 – 9 
2013 – 54 

2017 – 195 

2008 – 1 
2014 – 4 

2017 – 10 
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Każda kwalifikacja kończy się państwowym 
egzaminem potwierdzającym kwalifikacje  
w  zawodzie – wyróżnia Nas wysoka 
zdawalność egzaminów zewnętrznych. 
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599

75 14 12 8

Absolwenci kursów dualnych  

jako pracownicy firm. 
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Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna  

PARTNER CENTRUM 
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Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna  

jest swoistym pomostem między biznesem  

a Centrum co pozwala nam skutecznie reagować 

na potrzeby konkretnych inwestorów,  

a tym samym na aktualne potrzeby gospodarki. 
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Nasi partnerzy w kształceniu systemem dualnym: 
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2015 rok – wspólnie z naszymi partnerami otrzymaliśmy statuetki 

Ministra Gospodarki dla najbardziej aktywnych przedsiębiorców ŁSSE 

działających na rzecz wspierania rozwoju szkolnictwa zawodowego. 

 

Statuetki otrzymały m.in. zespoły: 

 

Haering Polska Sp. z o.o.,  Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Nowoczesnych Technologii w Łodzi, słuchacz Centrum Kształcenia 

Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi Filia w Piotrkowie 

Trybunalskim; 

 

FON-SKB Sp. z o.o. S.K.A., Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Nowoczesnych Technologii w Łodzi  i absolwent Centrum 

Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi Filia w 

Radomsku. 

 



Dziękuję za uwagę. 

 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego  

w Łodzi 

ul. G. Narutowicza 122 
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