Kwalifikacyjne kursy zawodowe:
Obszar
kształcen
ia

Zawód

Kształcone kwalifikacje

czas kursu
O

Technik administracji

A.68. Obsługa klienta w jednostkach
administracyjnych

K

Liczba
słuchaczy

774 godz. 592 godz.
20
15 m-cy

12 m-cy

520 godz. 338 godz.

A
administracyjno - usługowy

A.36. Prowadzenie rachunkowości

20
10 m-cy

Technik
rachunkowości
A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin
publicznych

7 m-cy

540 godz. 358 godz.
20
11 m-cy

7 m-cy

A.26. Sprzedaż produktów i usług
reklamowych

462 godz. 280 godz.

A.27.Organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowej

598 godz. 416 godz.

Technik organizacji
reklamy

A.28.Organizacja i nadzorowanie transportu

9 m-cy

12 m-cy

Technik spedytor
A.29. Obsługa klientów i kontrahentów

5 m-cy

20

8 m-cy

462 godz. 221 godz.
9 m-cy

20

8 m-cy

657 godz. 416 godz.
13 m-cy

20

4 m-ce

20

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji
w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

514 godz. 273 godz.
10 m-cy

Technik logistyk

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów
transportowych

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji
w jednostkach organizacyjnych

Z
medyczno - społeczny

Opiekun w domu
pomocy społecznej

Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie
niepełnosprawnej

Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie
podopiecznej

20

4 m-ce

404 godz. 163 godz.
20
8 m-cy

Asystent osoby
niepełnosprawnej

5 m-cy

443 godz. 202 godz.
9 m-cy

20

3 m-ce

364 godz. 228 godz.
20
7 m-cy

5 m-cy

806 godz. 650 godz.
20
16 m-cy

13 m-cy

384 godz. 228 godz.
Opiekunka
środowiskowa

Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych

20
8 m-cy

5 m-cy

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń
peryferyjnych

410 godz. 234 godz.
20
8 m-cy

Technik Informatyk

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie
sieciami

371 godz. 195 godz.
7 m-cy

E
elektryczno - elektroniczny

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz
administrowanie
bazami

5 m-cy

20

4 m-ce

449 godz. 273 godz.
20
9 m-cy

5 m-cy

667 godz. 215 godz.
E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

20
13 m-cy

4 m-ce

563 godz. 111 godz.
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

20
11 m-cy

Technik mechatronik

2 m-ce

582 godz. 130 godz.
E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów
mechatronicznych

20
12 m-cy

3 m-ce

M
mechaniczny i górniczo hutniczy

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów
pojazdów samochodowych

Technik pojazdów
samochodowych

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych
układów pojazdów samochodowych

533 godz. 273 godz.
11 m-cy

5 m-cy

533 godz. 273 godz.
20
11 m-cy

M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów
samochodowych

20

5 m-cy

332 godz. 72 godz.
7 m-cy

20

2 m-ce

702 godz. 423 godz.
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

20
14 m-cy

Technik mechanik
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn
i urządzeń

8 m-cy

377 godz. 98 godz.
20
8 m-cy

2 m-ce

670 godz. 390 godz.
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

20

B
budowlany

13 m-cy

Technik budownictwa

8 m-cy

423 godz. 143godz.
B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

20
8 m-cy

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji
przetargowej

3 m-ce

345 godz. 65 godz.
7 m-cy

2 m-ce

20

legenda:
O – wymiar godzinowy kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla słuchaczy bez wykształcenia kierunkowego,
K - wymiar godzinowy kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla słuchaczy z wykształceniem kierunkowym.
ISTOTNE INFORMACJE:
1. Kursy kwalifikacji zawodowych są bezpłatne,
2. Kursy realizowane są w formie zaocznej, z wykorzystaniem e – learningu,
3. Do kursu kwalifikacji zawodowych przystąpić mogą:
3.1.
osoby posiadające ukończone 18 lat oraz wykształcenie podstawowe starego typu,
3.2.
osoby posiadające ukończone 18 lat oraz wykształcenie gimnazjalne,
3.3.
w uzasadnionych sytuacjach, osoby posiadające wykształcenie gimnazjalne, nie posiadające ukończonego 18 roku życia

( ROZP. MEN z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15
lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy)

3.4.
osoby posiadające wykształcenie ponadgimnazjalne (zasadnicza szkoła zawodowa, LO, LP, LT, LZ, T),
4. Umiejętności nabyte na kursie kwalifikacji zawodowych potwierdzane są egzaminem zawodowym przed OKE,
5. aby przystąpić do kursu należy zgłosić się w sekretariacie uczniowskim ZS Nr 5 w celu wypełnienia deklaracji

