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POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI
ZAWODOWEJ W BYTOWIE
ul. Wybickiego 4, 77-100 Bytów, tel. 59 822 30 77, sekretariat@pcez-bytow.pl
Prowadzimy kształcenie praktyczne dla uczniów Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Bytowie w zawodach:
 Technik pojazdów samochodowych
 Technik mechanik
 Technik spawalnictwa
 Ślusarz
 Technik technologii drewna
Zajęcia odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach
ćwiczeń praktycznych, w których znajdują się nowoczesny sprzęt
dydaktyczny oraz zestawy ćwiczeniowe.
Uczniowie zainteresowani odbyciem praktyki w Powiatowym
Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie w wyżej wymienionych
zawodach składają swoje podania w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie, ul. Sikorskiego 35.
Ponadto ZSP w Bytowie proponuje naukę w takich zawodach,
jak:
 Technik informatyk / Technik programista
 Technik pojazdów samochodowych
 Technik mechanik
 Technik technologii drewna
 Technik spawalnictwa
 Technik fotografii i multimediów
 Ślusarz
 Kucharz
 Monter stolarki budowlanej
 Mechanik pojazdów samochodowych / Kierowca mechanik
 Sprzedawca
 Wielozawodowe
 LO „Mundurowe”
W Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie
prowadzimy kursy w zakresie:
 CNC – Computerized Numerical Control
 Spawania metodami: (MAG 135, MAG 136, MIG 131, TIG 141,
Spawanie gazowe 311)
 Wózka widłowego podnośnikowego z mechanicznym napędem
podnoszenia (IIWJO)
 Obsługi drukarek 3D oraz stacji lutowniczych
 SEP do 1kV (grupa 1: elektroenergetyczna)
 Robotyki
 Komputerowe
 Obsługa kos i pilarek spalinowych
 Inne według ustaleń indywidualnych
Nabór na szkolenia odbywa się w cyklu ciągłym
Branżowa Szkoła II stopnia w Bytowie kształci w zawodach:
 Technik spawalnictwa
 Technik elektryk
 Technik pojazdów samochodowych
 Technik handlowiec
W ramach kształcenia ustawicznego prowadzimy naukę w ramach
rocznego Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie Rolnik.
Daje on uprawnienia rolnicze niezbędne do nabycia ziemi oraz
pozyskiwania dotacji inwestycyjnych. Nabór na kurs rozpoczyna
się 11 kwietnia 2022 r.
W PCEZ działa także doradca zawodowy, którego zadaniem jest
m.in.: prowadzenie sieci doradców zawodowych z powiatu bytowskiego, prowadzenie warsztatów/lekcji w szkołach, prowadzenie
konsultacji indywidualnych dla rodziców oraz dzieci, które stoją
przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej. Zadaniem doradcy jest
wsparcie dzieci i młodzieży, pokazując im różne możliwości i drogi.

