OFERTA EDUKACYJNA 2016/2017
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
wielozawodowa – pracownik młodociany
Uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu poza szkołą
w zakładach pracy. Możliwośd zatrudnienia po zakooczeniu nauki.
Kształcimy w zawodach zgodnych z rozporządzeniem MEN
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
m.in. fotograf, kucharz, fryzjer, sprzedawca, rolnik, murarztynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeo sanitarnych,
monter zabudowy i robót wykooczeniowych w budownictwie,
lakiernik, kominiarz, blacharz, blacharz samochodowy,
ślusarz,
mechanik
pojazdów
samochodowych,
mechanik motocyklowy, zegarmistrz, drukarz, elektryk,
elektromechanik,
elektromechanik
pojazdów
samochodowych, cukiernik, piekarz, stolarz, krawiec,
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

NOWOŚĆ

- klasa patronacka – zawód: wędliniarz – bardzo poszukiwany
w kraju i za Granicą, praktyczna nauka zawodu w największych
zakładach mięsnych na terenie powiatu: w Kamieoczyku i Somiance,
stypendia fundowane przez zakłady – gwarantowana praca po
zakooczeniu nauki
Zakłady Mięsne „KAMIEŃCZYK” Sp.j.
Irena, Jan i Dariusz Kalisz
Kamieoczyk ul. Warszawska 31
07-200 Wyszków
Zakłady Mięsne
Andrzej Rucioski
Somianka 88
07-203 Somianka

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Na podbudowie szkoły podstawowej, gimnazjum lub ZSZ. Nauka trwa 3 lata,
absolwenci ZSZ, którzy ukooczyli szkołę wg nowej podstawy programowej
zaczynają naukę od klasy drugiej.

Szkoła Policealna dla Dorosłych
(na podbudowie szkoły średniej, nie jest wymagana matura)
KSZTAŁCI W ZAWODACH:
- opiekun medyczny – 1 rok – rozpoznaje potrzeby i problemy
osoby chorej i niesamodzielnej oraz planuje, organizuje i
wykonuje czynności pielęgnacyjne, higieniczne i opiekuocze z
zakresu usług opieki medycznej
- opiekun w domu pomocy społecznej – 2 lata – stymuluje
rozwój, aktywizuje podopiecznych do aktywnego spędzania
czasu wolnego, rozwijania zainteresowao oraz towarzyszy w codziennych
czynnościach
Szkoła przygotowuje do podjęcia pracy w instytucjach opiekuoczych w kraju i za
granicą (szpitalach, zakładach opiekuoczo-leczniczych, ośrodkach i domach pomocy
społecznej, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, środowiskowych domach
pomocy), a także do prowadzenia indywidualnej opieki w domu pacjenta lub pracy
w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i
niepełnosprawnych.

ZAPRASZAMY!!!

