Szkoły policealne i Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)
Osobom, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie i chciałyby zdobyć
nowy zawód, proponujemy naukę na następujących kierunkach w szkole policealnej:


technik administracji



technik bhp



technik rachunkowości



technik archiwista



technik informatyk

Absolwenci wyżej wymienionych kierunków przystępują do egzaminu
zawodowego, a po zdaniu go uzyskują tytuł technika w swoim zawodzie.
W przypadku zawodów o większej niż jedna liczbie kwalifikacji, tytuł technika
uzyskuje się po zdaniu każdej z nich.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (co drugi weekend) z
wykorzystaniem internetowej platformy edukacyjnej Moodle.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)
KKZ

są

niezwykłą

szansą

dla

wszystkich

osób

pełnoletnich

pragnących BEZPŁATNIE:


zdobyć nowy zawód,



uzupełnić swoje wykształcenie,



udoskonalić swoje umiejętności,



wspomóc rozwój swojej kariery zawodowej.

Od września 2012 roku w system oświaty zostały włączone kwalifikacyjne
kursy zawodowe dla osób dorosłych. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
osoby dorosłe mogą zdobywać lub uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe oraz
uzyskać tytuł technika w danym zawodzie. Ten system kształcenia zawodowego
umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze
reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki. W obrębie pokrewnych zawodów
wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że osoba, która zdobędzie
kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód.
Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego
kierowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem

wiedzy, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w
zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.
Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy może przystąpić do
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Osoba, która przystąpi do
egzaminu zawodowego i zda go, otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w
zawodzie. Warunkiem uzyskania dyplomu jest potwierdzenie wszystkich kwalifikacji
wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadanie odpowiedniego poziomu
wykształcenia. W przypadku zawodu nauczanego na poziomie zasadniczej szkoły
zawodowej (Branżowej Szkoły I stopnia) jest to wykształcenie zasadnicze zawodowe,
natomiast w przypadku zawodu na poziomie technika jest to wykształcenie średnie.
Słuchacze, którzy posiadają wykształcenie ogólne na poziomie szkoły
zasadniczej

(BS I) oraz świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje

wyodrębnione w danym zawodzie otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w
danym zawodzie.
Słuchacze, którzy posiadają wykształcenie ogólne na poziomie szkoły
średniej oraz świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w
danym zawodzie na poziomie technika otrzymują dyplom technika w danym
zawodzie.
Proponujemy naukę na następujących kierunkach KKZ:


mechanik pojazdów samochodowych



elektromechanik pojazdów samochodowych



operator obrabiarek skrawających



technik mechanik



fryzjer



technik usług fryzjerskich



florysta



technik cyfrowych procesów graficznych



elektryk



elektronik



stolarz

Informacje dodatkowe:
Do szkoły można się zapisać w sekretariacie szkoły, tel. (55) 625 67 25 lub
(55) 625 88 01 lub poprzez stronę www.ckziuelblag.pl → zakładka Strefa słuchacza
→ zapisz się online (KKZ).
Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły tel. (55) 625 67 25 lub
(55) 625 88 01.

NAUKA W CKZiU JEST BEZPŁATNA!

ZAPRASZAMY!

