
Pani Anna Chołodecka nadzoruje od 15 lat realizację kształcenia 
praktycznego w 10 zawodach na poziomie technikum i 6 na 
poziomie szkoły branżowej dla 6 wrocławskich szkół kształcenia 
branżowego. Dzięki jej działaniom w latach 2013 -2018 w 
Centrum zmodernizowano infrastrukturę budynków oraz 52 
pracowni na kwotę około 20 mln zł. Dużym sukcesem 
osiągniętym z inicjatywy pani Chołodeckiej, przy okazji realizacji 
projektów unijnych, jest utworzenie Centrum Nowoczesnych 
Systemów Projektowania i Wytwarzania CAD/CAM i CNC. 
W zmodernizowanym budynku za kwotę 3,5 mln złotych 
utworzono 4 pracownie wyposażone w urządzenia, które 
wprowadzają kształcenie zawodowe w przemysł 4.0, . Są one 
doskonałą bazą do tworzonego w Centrum Małego 
Wrocławskiego Klastra Edukacyjnego, wokół którego skupiają się 
przedsiębiorcy wpisujący się w strategię CKP jako Centrum 
Doskonałości Zawodowych. Poza programowym szkoleniem  

w zawodach technik: mechatronik, mechanik, elektryk, elektronik uczniowie będą przygotowywani 
do startu w międzynarodowym konkursie umiejętności Worldskills Dużym sukcesem są działania na 
rzecz dostosowania kształcenia i szkolenia zawodowego we wrocławskich szkołach do potrzeb rynku 
pracy polegające na zaangażowaniu około 40 pracodawców, 12 szkół kształcenia zawodowego, 1200 
uczniów w realizację czterech projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w ramach 
których ponad 1000 uczniów uczestniczy bądź będzie uczestniczyło w latach 2016 -2022  min.  
w płatnych stażach zawodowych oraz specjalistycznych szkoleniach bezpośrednio u pracodawców. 
Dzięki zaangażowaniu pani Anny Chołodeckiej CKP zostało w 2015 r. autoryzowanym partnerem 
szkoleniowym niemieckiej firmy DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, producenta jednych  
z najnowocześniejszych na świecie sterowań i systemów pomiarowych. Pani Chołodecka prowadzi 
 z zespołem swoich nauczycieli pogłębione diagnozy przygotowania do egzaminów zawodowych.  
Na koniec każdej sesji egzaminacyjnej opracowywane są szczegółowe raporty, z których wynika, że 
średnie wyniki egzaminów w części praktycznej są wyższe od średniej wojewódzkiej i krajowej. 
 W Rankingu szkól „Perspektywy –technika 2015 r.” uczniowie technikum z ZS nr 2 kształceni  
w programie modułowym w Centrum, zajęli 4 miejsce w Polsce na najlepiej zdany egzamin w zawodzie 
technika mechatronika. Elektroniczne Zakłady Naukowe -  szkoła, dla której Centrum organizuje i 
realizuje większość modułów kształcenia w zawodach: technik informatyk, technik mechatronik i 
technik elektronik zajęła w tymże rankingu w 2016 r. oraz 2018 r. 10 miejsce kraju i 1 miejsce w 
województwie dolnośląskim. Pani Dyrektor z zespołem nauczycieli dba o rozwój zawodowy uczniów 
organizując konkursy o zasięgu regionalnym i wojewódzkim. Uczniowie zajmowali w konkursach 
organizowanych w ramach projektu unijnego „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym 
Śląsku”, „Najlepszy uczeń w zawodzie w zawodzie ślusarz, elektryk - pierwsze miejsce,  technik 
informatyk - pierwsze i drugie. Corocznie organizowane są w Centrum konkursy na najlepszego 
elektryka, mechatronika i elektronika. Konkurs na najlepszego elektryka ma zasięg regionalny i jest 
przygotowywany we współpracy z Firmą Tauron Dystrybucja. Zespół informatyków z Centrum 
przygotował uczniów do dwóch międzynarodowych konkursów :Cisco Academy Netriders: Cisco IT 
Essential Competition. 5 uczniów zakwalifikowało się do poziomu międzynarodowego. Dużym 
osiągnieciem pani Anny Chołodeckiej jako doradcy zawodowego i dyrektora CKP jest współtworzenie 
od 2004 roku wzorcowego Wrocławskiego Systemu Doradztwa Zawodowego .Pani Anna Chołodecka 
jest inicjatorką , konsultantem i wydawcą dwóch poradników i jednego przewodnika w obszarze 
doradztwa. Doradcy z Międzyszkolnym Ośrodku Wspierania Aktywności zawodowej w Centrum 
wspierają działania doradców we wszystkich typach szkół we Wrocławiu. Dzięki projektowi „Klucz do 
przyszłości”, napisanemu przez Centrum, w 18 wrocławskich szkołach zostaną utworzone i 
wyposażone Punkty Informacji i Kariery. Największa satysfakcją jest duży poziom zadowolenia 
uczniów, rodziców, pracodawców, dyrektorów szkół macierzystych z jakości i warunków 
przygotowania do dalszego rozwoju własnego i oczekiwań rynku pracy potwierdzany zarówno w 
ewaluacjach wewnętrznych jak i zewnętrznych.  


