OFERTA EDUKACYJNA 2017/2018
Szkoła Branżowa I Stopnia
wielozawodowa – pracownik młodociany
Uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu poza
szkołą w zakładach pracy.
Kształcimy w zawodach zgodnych z rozporządzeniem
MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego m.in. kucharz, fryzjer, sprzedawca, rolnik,
murarz-tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych,
monter zabudowy i robót wykończeniowych w
budownictwie, lakiernik, kominiarz, blacharz, blacharz
samochodowy,
ślusarz,
mechanik
pojazdów
samochodowych, mechanik motocyklowy, drukarz,
elektryk, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych,
cukiernik, piekarz, stolarz, krawiec, pracownik pomocniczy
obsługi hotelowej. Kształcenie odbywa się w 3, 2 dni w
tygodniu (w zależności od klasy), w pozostałe dni
uczniowie
realizują
praktyczną
naukę
zawodu
u pracodawcy. Raz w roku uczniowie odbywają 4
tygodniowy kurs dokształcania zawodowego poza szkołą w
centrach kształcenia praktycznego. W ramach praktycznej
nauki zawodu uczniowie otrzymują wynagrodzenie jako pracownicy
młodociani.
PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU W ZAKŁADACH PRACY
(możliwość zatrudnienia po zakończeniu nauki!!!)

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Nauka trwa 3 lata, na podbudowie szkoły podstawowej, gimnazjum lub ZSZ.
Absolwenci ZSZ, którzy ukończyli szkołę wg nowej podstawy programowej
zaczynają od razu od klasy drugiej.

Szkoła Policealna dla Dorosłych
(na podbudowie szkoły średniej, nie jest wymagana matura)
KSZTAŁCI W ZAWODACH:
- technik usług kosmetycznych - nauka trwa 2 lata, zajęcia odbywają się w
systemie wieczorowym – 3 dni w tygodniu
Absolwenci posiadają wiedzę i praktykę z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej i
upiększającej wraz z zakresem porad związanych z profilaktyką i pielęgnacją
ciała. Po ukończeniu szkoły mogą pracować w: salonach spa, gabinetach
kosmetycznych oraz odnowy biologicznej, gabinetach medycyny estetycznej,

jako przedstawiciele handlowi w firmach kosmetycznych. Są przygotowani do
prowadzenia własnego gabinetu z zakresem usług kosmetycznych.
- technik rachunkowości - nauka trwa 2 lata, zajęcia odbywają się w systemie
wieczorowym – 3 dni w tygodniu
Absolwenci mogą być zatrudnieni w działach finansowo-księgowych wszystkich
przedsiębiorstw, w instytucjach finansowych – bankach, towarzystwach
ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych etc. jako księgowy, specjalista ds.
finansów, specjalista ds. kadr i płac. Absolwent szkoły policealnej w zawodzie
technik rachunkowości może też prowadzić własną działalność gospodarczą.
- technik rolnik - nauka trwa 2 lata, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym
– sobota i niedziela co dwa tygodnie
Uzyskanie tytułu technika rolnika umożliwia samodzielne prowadzenie
gospodarstwa rolnego lub podjęcie pracy zawodowej w przedsiębiorstwach
rolniczych: produkcyjnych, usługowych i handlowych. Uzyskanie wykształcenia
rolniczego jest podstawowym warunkiem stawianym osobom chcącym zakupić
ziemię rolniczą, pozyskiwać środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej.

Nasza szkoła jest bezpieczna, przyjazna i wychodząca naprzeciw
potrzebom ucznia. Uczniowie nie są anonimowi. Kadra pedagogiczna dba o
wszechstronny rozwój młodzieży, zapewniając także pomoc i wsparcie. Nasi
absolwenci posiadając doświadczenie zawodowe, znajdują zatrudnienie w
przedsiębiorstwach lub prowadzą własną działalność gospodarczą. Nasza
oferta edukacyjna umożliwia także kontynuowanie nauki w szkołach dla
dorosłych.
Ucząc się w naszej szkole planujesz i budujesz własną karierę zawodową
i wpływasz na kształt własnego dorosłego życia.
• Serdecznie zapraszamy 
UCZYMY ZARABIAĆ PIENIĄDZE W ZAWODZIE!
KWALIFIKACJE ZDOBYTE DZIŚ – PEWNA PRACA JUTRO

