Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Ciechanowcu

KURSY KWALIFIKACYJNE
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom absolwentom naszej szkoły i rynku

pracy oraz zapotrzebowaniu

na

wykwalifikowanych fachowców, nasza szkoła posiada szeroką ofertę edukacyjną kształcenia
zawodowego. Obok siedmiu dziennych kierunków kształcenia w Technikum (Technik Żywienia
i Usług Gastronomicznych, Technik Usług Fryzjerskich, Technik Budownictwa, Technik Robót
Wykończeniowych w Budownictwie, Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej, Technik Agrobiznesu,
Technik Turystyki na Obszarach Wiejskich) oferujemy Państwu również kursy kwalifikacyjne:

Zawód
Rolnik

Symbol
zawodu
613003

Kucharz

512001

Fryzjer

514101

Technik Rolnik

314207

Nazwa Kwalifikacji
Prowadzenie produkcji
rolniczej
Przygotowanie i
wydawanie dań
Wykonywanie usług
fryzjerskich
Organizacja i
nadzorowanie
produkcji rolniczej

Symbol
kwalifikacji
ROL.04.

Lata
nauki
1,5

Wymagania
Ukończone 18 lat bez
względu na posiadane
wykształcenie

HGT.02.

1,5

FRK.01.

1,5

ROL.10.

1

Szkoła średnia i kwalifikacja
„Prowadzenie produkcji
Rolniczej”

Technik żywienia 343404
i usług
gastronomicznych

Organizacja żywienia i
usług
gastronomicznych

HGT.12.

1

Szkoła średnia i kwalifikacja
„Przygotowanie i
wydawanie dań”

Technik usług
fryzjerskich

514105

Projektowanie i
wykonywanie fryzur

FRK.03.

1

Technik usług
kosmetycznych

514207

Wykonywanie
zabiegów
kosmetycznych

FRK.04.

1

Szkoła średnia i kwalifikacja.
„Wykonywanie usług
Fryzjerskich”
Szkoła średnia

 Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym – zajęcia co dwa tygodnie w sobotę
i niedzielę.
 Nasze kursy kwalifikacyjne są BEZPŁATNE.
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE są niezwykłą szansą dla wszystkich osób
pełnoletnich pragnących BEZPŁATNIE:
 zdobyć nowy zawód,
 uzupełnić swoje wykształcenie,
 udoskonalić swoje umiejętności,
 wspomóc rozwój swojej kariery zawodowej.
Uczenie się przez całe życie jest wymogiem i znakiem współczesnych czasów. Ustawiczne
kształcenie ma na celu przede wszystkim:
 zwiększenie szans na znalezienie pracy,
 zmianę pracy,
 awans,
 utrzymanie zatrudnienia.

Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych macie Państwo możliwość zdobywać lub uzupełniać
swoje kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł zawodowy lub zawodowy technika w danym
zawodzie.

Nowy

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.
Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy może przystąpić do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin jest organizowany i prowadzony
zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie, nazywany potocznie „egzaminem zawodowym”, jest formą oceny
poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji
wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.
Punktem odniesienia do ustalenia wymagań egzaminacyjnych oraz zakresu tego egzaminu są
efekty kształcenia określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach. 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 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 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.

Zajęcia odbywają się w nowych i doskonale wyposażonych szkolnych
pracowniach oraz na uczelniach wyższych, centrach kształcenia i zakładach
pracy, z którymi współpracuje ZSOiZ w Ciechanowcu.
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