Centrum nauki i
biznesu „Żak”

Ul. Półwiejska 25/2
61-886 Poznań
poznan@zak.edu.pl
61 8516627

Szkoły policealne 2-letnie:
- Technik administracji – nauka za darmo
- Technik BHP – nauka za darmo
- Technik informatyk – nauka za darmo
- Technik rachunkowości – nauka za darmo
- Technik usług kosmetycznych – 79 zł
- Technik pojazdów samochodowych – nauka za darmo
- Technik turystyki wiejskiej – nauka za darmo
Szkoły policealne jednoroczne:
- Florysta – nauka za darmo
- Biomasażysta (masaż leczniczy) – 139 zł
- Biomasażysta (fizjoterapia) – 139 zł
- Fotoreporter
- Grafika komputerowa – 169 zł
- Terapia ds. uzależnień – 139 zł
- Wizażystka/stylistka – 129 zł
- Fryzjer damski 139 zł
- Fryzjer męski – 139 zł
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych
Kursy:
- Pracownik kadrowo – płacowy
- Florystyka/bukieciarstwo
- Opiekunka dzieci i osób starszych
- Obsługa kas fiskalnych
- Księgowość komputerowa
- Kosmetyczka
- Masaż kosmetyczny
- Manicure – pedicure
- Masaż orientalny
- Projektowanie stron www
- Negocjacje
- Nowoczesny sprzedawca
- Stylizacja i przedłużanie paznokci
- Sztuka efektywnej komunikacji
- Kadry, płace, ZUS
- Wizaż, makijaż, stylizacja
- Masaż leczniczy

Poznańskie
Centrum Edukacji
Szkoły Policealne

61-448 Poznań
ul. Łozowa 77

2-letnie szkoły policealne o uprawnieniach szkół publicznych
przygotowujące do egzaminu na tytuł technika:

tel./fax 061 828 09 40
e-mail: kontakt@pce.
szkola.pl

- Technik farmaceutyczny
- Kosmetyczka
- Masażysta
- Ochrona fizyczna osób i mienia
- Obsługa turystyczna
- Informatyka
- Fryzjerka
- Opiekun w domu pomocy społecznej
- Terapeuta zajęciowy
- BHP
- Logistyka
- Administracja

Roczne szkoły policealne:
- Asystent osoby niepełnosprawnej
- Opiekunka środowiskowa
Policealne Studium
Kosmetyczne
Anieli Goc

Ul. Brzeźnicka 3
60-144 Poznań
Tel. 61 6558585,
6558571
Fax. 61 6558570
Email:
sekretariat@studiumkosmetyczne.pl

Program nauczania
Program nauczania w Studium obejmuje następujące przedmioty w
obrębie dwóch kwalifikacji:
K1 - wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie twarzy
(A61)
K2 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
(A62)
•
Bezpieczeństwo i higiena pracy
•
Podstawy działalności gospodarczej
•
Język obcy zawodowy
•
Podstawy psychologii
•
Anatomia
•
Kosmetologia
•
Dermatologia
•
Podstawy żywienia
•
Technologie informacyjne
•
Chemia kosmetyczna
•
Fizykoterapia
•
Wizaż
•
Pracownia kosmetyki i wizażu
•
Pracownia fizykoterapii
•
Pracownia chemii kosmetycznej
•
Praktyki zawodowe 80 godz. w II semestrze i 80 godzin w
IV semestrze
Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 odbywa się pod koniec
klasy I
Egzamin potwierdzający kwalifikacje K2 odbywa się pod koniec
klasy II
Dodatkowo w ramach nauki:
•
profesjonalne pokazy kosmetyczne
•
klasyczny masaż leczniczy
•
makijaż z elementami wizażu
W Studium Dziennym zajęcia trwają od poniedziałku do piątku –
liczba zajęć w tygodniu wynosi średnio 28 godzin (w tym 11
godzin zajęć praktycznych w szkolnej pracowni kosmetycznej).
W Studium Zaocznym zjazdy organizowane są dwa lub trzy razy w
miesiącu, w soboty i niedziele.
Wszystkie wykłady i ćwiczenia odbywają się w budynku
Policealnego Studium Kosmetycznego Anieli Goc przy ul.
Brzeźnickiej 3.
Absolwent Studium posiada uprawnienia do prowadzenia gabinetu
kosmetycznego oraz gabinetu odnowy biologicznej. Oznacza to, że
absolwent ma prawo do wykonywania wszystkich zabiegów
pielęgnacyjnych twarzy oraz zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni
i stóp.
Kursy i szkolenia:
Makijaż permannentny - uprawniający do wykonywania
makijażu permanentnego (brwi, usta, oczy).
Czas trwania 5 dni (50 godzin)
CENA: 1800 zł, absolwentki 1600 zł, studentki i słuchaczki 1500
zł.

Prowadzące: mgr Kinga Sierżant - tel. 604950404, mgr Hanna
Niewiedział - tel. 601 863 266
Terminy:
22.10; 12.11; 10.12; 07.01; 11.02; 11.03; 15.04; 13.05; 17.06;

Kurs modelowania i przedłużania paznokci metodami: akrylową,
fiberglasu i światłoutwardzalną
Czas trwania 4 dni (32 godziny)
Cena kursu 800 zł.
absolwentki Policealnego Studium Kosmetycznego oraz Wyższej
Szkoły Zawodowej Pielęgnacji Zdrowia i Urody 700 zł,
studentki Policealnego Studium kosmetycznego oraz Wyższej
Szkoły Zawodowej Pielęgnacji Zdrowia i Urody 600 zł.
Prowadząca: Dorota Gaffke - Zabor tel.: 667 690 817.
Terminy:
1.
1-2.10.2012
+
15-16.10.2012
2.
5-6.11.2012
+
19-20.11.2012
3.
3-4.12.2012
+
17-18.12.2012
4.
7-8.01.2013
+
21-22.01.2013

AP Edukacja

ul. Półwiejska 9/6 (I
piętro, kamienica w
pobliżu WBK).
POZNAŃ, 61-885
tel. (61)851 32 18,
852 08 38 , fax 85133-70
tel. kom. 515 177 118

Kurs Pedicure'u Medycznego
Kurs obejmuje:
badanie podoskopem,
rozpoznanie, przyczyny powstania, profilaktyka i usuwanie:
modzeli, nagniotków, pęknięć oraz rozpadlin w okolicy
podeszwowej części skóry stopy,
rozpoznanie i przyczyny, profilaktyka paznokcia wrośniętego oraz
zastosowanie odpowiedniej korekty: klamer B/S, Onyclip, rurek
korekcyjnych, tamponady i opatrunków,
pobranie materiału biologicznego do badania i odpowiedni opis,
rekonstrukcja płytki paznokciowej,
edukacja klienta.
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat i materiały szkoleniowe.
Szkolenie trwa 3 dni [20 godzin].
Terminy
1.
13-15.02.2013
2.
20-22.03.2013
3.
03-05.04.2013
4.
08-10.05.2013
5.
25-27.06.2013
Studentki Policealnego Studium kosmetycznego oraz Wyższej
Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji - 1400 zł,
Absolwentki Policealnego Studium Kosmetycznego oraz Wyższej
Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji - 1500 zł,
pozostałych uczestników - 1600 zł.
Szkoły Policealne»Szkoły policealne z uprawnieniami szkół
publicznych:
Agrobiznes
Archiwizacja
Architektura krajobrazu
Asystent osoby niepełnosprawnej
Asystentka stomatologiczna
BHP
Budowa dróg
Budownictwo
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drukarz
Ekonomia i zarządzanie
Elektronika
Elektronika i informatyka medyczna
Elektryka
Finanse i Rachunkowość
Florysta
Fototechnik
Fryzjerstwo
Geodezja
Geologia
Górnictwo podziemne
Handel
Higienistka stomatologiczna
Hotelarstwo
Informatyka
Kelner
Kosmetyka
Księgarstwo
Kucharz
Logistyka
Masaż
Mechanika
Mechatronika
Ochrona Fizyczna Osób i Mienia
Opieka Środowiskowa
Opiekun medyczny
Opiekun osoby starszej
Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
Opiekunka dziecięca
Optyka
Pojazdy samochodowe
Prawo i Administracja
Produkcja Filmowa i Telewizyjna
Protetyk słuchu
Przetwórstwo mleczarskie
Reklama i multimedia
Rolnictwo
Spedycja
Sterylizacja medyczna
Technik eksploatacji portów i terminali
Technik procesów drukowania
Technik procesów introligatorskich
Technik weterynarii
Technologia żywności
Teleinformatyka
Telekomunikacja
Transport drogowy
Turystyka
Turystyka wiejska
Usługi pocztowe i finansowe
Wiertnictwo
Żywienie i usługi gastronomiczne
Technik ortopeda

Szkoła policealna roczna:
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Agent Celny
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Asystentka stomatologiczna
Badania Marketingowe
BHP
Bukieciarstwo
Charakteryzacja
Dekoracja Wnętrz
Dietetyka
Florysta
Fotografia /Fotoreportaż
Grafik komputerowy DTP
Grafik komputerowy multimediów
Hostessa
Informacja Turystyczna
Informatyka
Kasjer
Kosmetyka
Kosztorysowanie Budowlane
Krupier
Kucharz
Logistyka
Manikiur
Modelka / Model
Obsługa Baz Danych
Opiekun medyczny
Opiekun Seniora
Opieka środowiskowa
Opiekunka Dziecięca Domowa
Organizacja Imprez Sportowych
Organizacja Imprez / Katering
Organizacja Ruchu Artystycznego
Pedikiur
Pilot Wycieczek
Projektowanie Mody
Prowadzenie Domu
Przedstawicielstwo Handlowe
Przewodnik Górski
Przewodnik Miejski
Przewodnik Terenowy
Recepcjonistka
Sekretarka/Asystentka
Sprzedaż Biletów
Sprzedaż Internetowa
Sprzedaż Usług
Statystyka
Sterylizacja medyczna
Systemy Komputerowe i Sieci
Telemarketing
Usługi pocztowe i finansowe
Wizaż
Zaopatrzeniowiec / Intendent
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Organizacja Biur Podróży

TEB Edukacja

Sekretariat
Punkt rekrutacyjny
ul. Taczaka 10
61-818 Poznań
Kontakt
Telefon: 61 853 64 05
Faks: 61 853 64 09
E-mail:
poznan@teb.pl

ADMINISTRACJA I FINANSE:
Administracja i finanse
Technik BHP
MEDYCZNE:
Asystentka stomatologiczna
Higienistka stomatologiczna
Opiekun medyczny
Technik farmaceutyczny
Technik masażysta
KOSMETYCZNE
Technik usług kosmetycznych
Wizaż i stylizacja paznokci
Technik usług fryzjerskich (W formie Kwalifikacyjnych Kursów
Zawodowych)
INFORMATYKA I MEDIA:
Grafika komputerowa
Technik informatyk

Wielkopolska
Szkoła Medyczna

ul. Rodziewiczówny
27/29
60-545 Poznań
tel./fax +48 61 843 07
97
e-mail:
sekretariat@wsm.poz
nan.pl

DEKORATOR WNĘTRZ
Wielkopolska Szkoła Medyczna kształci na kierunkach:
Technik dentystyczny
Technik farmaceutyczny
Technik masażysta
Asystentka stomatologiczna
Higienistka stomatologiczna
Higienistka stomatologiczna
Technik usług kosmetycznych
Protetyk słuchu
Największa w Wielkopolsce niepaństwowa szkoła medyczna z
uprawnieniami szkoły publicznej
Wieloletnie doświadczenie - szkoła założona w 1995 roku
Wysoka jakość kształcenia udokumentowana wynikami egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (zdawalność prawie
100%, wyższa niż średnia krajowa - na podstawie danych
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)
DODATKOWE KWALIFIKACJE! - na kierunkach technik
farmaceutyczny i technik masażysta słuchacze uzyskują
uprawnienia dermokonsultanta lub konsultanta żywieniowego
potwierdzone certyfikatami
W programach nauczania wprowadzono obowiązkowy język
angielski specjalistyczny wspomagający kształcenie w wybranych
zawodach medycznych
Nowatorskie programy nauczania tworzone są pod kątem potrzeb
rynku pracy i ukierunkowane na rozwój umiejętności praktycznych
słuchaczy
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna, której główny trzon
stanowią pracownicy Akademii Wychowania Fizycznego,
Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w
Poznaniu
Brak egzaminów wstępnych
Duże szanse na zdobycie atrakcyjnej pracy (wg badań
Wojewódzkiego Urzędu Pracy nasi absolwenci znajdują ciekawą
pracę)
Ścisła współpraca z Wyższą Szkołą Edukacji i Terapii w Poznaniu
Szkoła wyróżniona przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad

Jakością Certyfikatem „Najwyższa Jakość w Edukacji” za
najwyższą jakość usług edukacyjnych i nowoczesne zarządzanie
organizacją

Akademia Zdrowia
i Urody

Sekretariat (biuro
rekrutacyjne):
ul. Św. Jerzego 6/10
61-546 Poznań
tel. 664 057 447 | 608
158 804
Sekretariat czynny:
Poniedziałek – piątek
9:00 – 15:00
Adresy szkół:
ul. Mickiewicza 11
63-700 Krotoszyn
ul. Św. Jerzego 6/10
61-546 Poznań
sekretariat@aziu.com
.pl

Szkoła Kosmetyczna:
• Szkoła dla dorosłych z uprawnieniami szkoły
publicznej, kształcąca w zawodzie TECHNIK USŁUG
KOSMETYCZNYCH.
• Szkoła realizuje program nauczania nr 514[03]
zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej.
• Nauka trwa 2 lata (4 semestry), w systemie zaocznym
(zajęcia w soboty i w niedziele, 2 razy w miesiącu) i
kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje
zawodowe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
• Po ukończeniu szkoły, absolwent otrzymuje świadectwo
szkoły policealnej (wykształcenie średnie), a po zdaniu
egzaminu, otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym:
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH.
• Na życzenie słuchacza, szkoła wystawia bezpłatnie
zaświadczenia do ZUS oraz innych instytucji.
• Szkoła wydaje legitymacje oraz indeksy.
• Dla chętnych istnieje możliwość ubezpieczenia się od
NNW.
• Szkoła posiada profesjonalnie wyposażone pracownie
do praktycznej nauki zawodu.
• Dla swoich słuchaczy, oprócz zajęć programowych,
szkoła organizuje również dodatkowe kursy i pokazy
(nowości z branży kosmetycznej).
Szkoła fryzjerska:

•
•
•
•
•
•
•
Europejskie
Centrum
Edukacyjne Gloker

Gloker Poznań
60-808 Poznań
Ul. Zeylanda 1/7
gloker.poznan@gmail
.com
skype: gloker.poznan
gg: 12987216
tel. 061/853-81-08
tel. 061/853-15-68

Policealna Szkoła Akademia Zdrowia i Urody w
Poznaniu.
Szkoła dla dorosłych.
Szkoła realizuje autorski program nauczania.
Nauka trwa 1 rok (2 semestry – 200 godzin), w systemie
zaocznym (sobota i niedziela) i kończy się egzaminem
wewnętrznym.
Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje dyplom
specjalisty w zawodzie fryzjera.
Dla chętnych istnieje możliwość ubezpieczenia się od
NNW.
Szkoła posiada profesjonalnie wyposażone pracownie
do praktycznej nauki zawodu.

Szkoła Policealna Gloker
Szkoła Policealna Gloker posiada uprawnienia szkoły publicznej i
po otrzymaniu pozytywnej opinii Kuratoriów Oświaty (wydziały w
Krakowie, Poznaniu i Szczecinie), została wpisana do ewidencji
placówek niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych.
Nauka opiera się na podstawach programowych zatwierdzonych
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Absolwenci po
przystąpieniu i zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego,
uzyskują tytuł technika z wybranej specjalności.
Naukę w Szkole Policealnej Gloker mogą podjąć osoby pełnoletnie,

Sekretariat otwarty:
pn.-pt. 9:00-18:00 ,
sb. 9:00-13:00

które ukończyły szkołę średnią, bez względu na to czy mają
świadectwo dojrzałości.
W celu uzyskania kwalifikacji zawodowych wystarczy mieć
ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.
W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum
szkołę średnią. Matura nie jest wymagana
Czas trwania nauki:
od kierunku)
System zajęć:
Uzyskany tytuł:
zawodowych
Rekrutacja:
kolejność zgłoszeń

od 1 do 2 lat (2 lub 4 semestry, w zależności
zaoczny lub stacjonarny
technik lub potwierdzenie kwalifikacji
bez egzaminów wstępnych, decyduje

Wymagane dokumenty:
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej lub gimnazjum
- 3 zdjęcia
- kserokopia dowodu osobistego
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia
nauki na wybranym kierunku
Szkoły Artystyczne:
KIERUNKI
Fotografia Reklamowa
Fotografia
Architektura Krajobrazu ProjektantOgrodu
Projektowanie i Aranżacja Wnętrz
Fotograf - Technik
Dziennikarstwo spec.Fotoreporter
Fryzjer stylista
Stylizacja i wizaż
Grafika i multimedia
Projektowanie mody
KURSY:
Charakteryzacjia i bodypainting
Fotografia cyfrowa
Grafika komputerowa
Grafika komputerowa I stopnia
Grafika komputerowa II stopnia
Stylizacja i wizaż
Wizaż i makijaż fantazyjny
Szkoły Technologii Informatycznych:
KIERUNKI
Grafika i Multimedia
Informatyka – Technik informatyk
Programista Aplikacji
Projektant Gier i Przestrzeni Wirtualnej
KURSY KOMPUTEROWE:
Fotografia cyfrowa
Grafika komputerowa - kurs
Grafika komputerowa I stopnia

Grafika komputerowa II stopnia
Komputer Rozszerzony
Komputer z Internetem
Photoshop
PowerPoint
Szkoły Kosmetyki i Fryzjerstwa:
KIERUNKI
Dietetyka
Fryzjer Stylista
Fryzjer - Technik
Stylizacja i wizaż
Technik usług kosmetycznych
KURSY KOSMETYCZNE I FRYZJERSKIE:
Charakteryzacjia i bodypainting
Dermabrazja i peeling kawitacyjny
Kosmetyka I stopnia
Kosmetyka II stopnia
Manicure i pedicure
Stylizacja i wizaż
Wizaż i makijaż fantazyjny
Zdobienie i stylizacja paznokci
Szkoły Ekonomiczno Społeczne:
KIERUNKI
Administracja i prawo - Technik
BHP - technik
Doradztwo zawodowe i psychospołeczne
e-marketing
Instruktor Terapii uzależnień
Księgowość i Kadry
Manager ds. Jakości
Manager HR
Pracownik biurowy
Psychologia Rozwoju Osobistego Coaching
Psychologia/Socjologia PublicRelations
Rachunkowość i Finanse - Technik
Reklama - Technik
KURSY BIUROWE I KSIĘGOWO-KADROWE:
Asystent księgowego
Kadry i Płace
Księgowość komputerowa
Office Manager
Płatnik
Prowadzenie KP i R
Sekretarka - Asystentka
Symfonia
Szkoły Turystyki i Hotelarstwa:
KIERUNKI
Barman
Dietetyka
Gastronomia / Kucharz
Hotelarstwo morskie z gwarancją pracy
Kelner
Manager jednostek hotelowych Wellnes&Spa

Organizator usług gastronomicznych
Recepcjonista hotelowy
Technik hotelarstwa
Technik obsługi turystycznej
Żywienie/usługi gastronomiczne-Technik
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli:
KIERUNKI
Kurs kierowników placówek wypoczynku
Kurs wychowawców kolonijnych
Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny
Pedagogika lecznicza
PedagogikaOpiekuńczoWychowawcza
Oligofrenopedagogika
Surdopedagogika
Terapia Pedagogiczna
Tyflopedagogika
Ogólnopolski
Ośrodek Rozwoju
Zawodowego
Progress

ul. Półwiejska 30
tel.: (61) 853-36-05
(61) 853-31-03
poznan@szkolaprogr
es.pl

Cosinus

61-807 Poznań, Św.
Marcin 66/72
tel.: 61 851 96 31
tel./fax.: 61 851 96 33
e-mail:
poznan@cosinus.pl
tel. kom.: +48 513
132 875

Szkoła dwuletnia
Oferowane kierunki:
Asystent osoby niepełnosprawnej
Florysta
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka dziecięca
Opiekunka środowiskowa
Technik administracji
Technik archiwista
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik geodeta
Technik informatyk
Technik masażysta
Technik rachunkowości
Technik telekomunikacji
Technik turystyki wiejskiej
Technik usług kosmetycznych
Technik usług pocztowych i finansowych
Szkoła policealna
Oferowane kierunki:
Administracja
Asystent kierownika produkcji filmowej i tv
Eksploatacja portów i terminali
Fryzjerstwo
Geodeta
Hotelarstwo
Informatyka
Kosmetyka
Logistyka
Ochrona fizyczna osób i mienia
Opiekunka środowiskowa
Organizacja reklamy
Prace Biurowe
Rachunkowość
Teleinformatyk
Turystyka
Usługi pocztowe i finansowe

Profesja Centrum
Kształcenia Kadr

Szkoła Policealna
Szkoły Policealne»Szkoły policealne z uprawnieniami szkół
publicznych
Oferowane kierunki:
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Agrobiznes
Archiwizacja
Architektura krajobrazu
Asystent osoby niepełnosprawnej
Asystentka stomatologiczna
BHP
Budowa dróg
Budownictwo
Drukarz
Ekonomia i zarządzanie
Elektronika
Elektronika i informatyka medyczna
Elektryka
Finanse i Rachunkowość
Florysta
Fototechnik
Fryzjerstwo
Geodezja
Geologia
Górnictwo podziemne
Handel
Higienistka stomatologiczna
Hotelarstwo
Informatyka
Kelner
Kosmetyka
Księgarstwo
Kucharz
Logistyka
Masaż
Mechanika
Mechatronika
Ochrona Fizyczna Osób i Mienia
Opieka Środowiskowa
Opiekun medyczny
Opiekun osoby starszej
Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
Opiekunka dziecięca
Optyka
Pojazdy samochodowe
Prawo i Administracja
Produkcja Filmowa i Telewizyjna
Protetyk słuchu
Przetwórstwo mleczarskie
Reklama i multimedia
Rolnictwo
Spedycja
Sterylizacja medyczna
Technik eksploatacji portów i terminali
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Akademia
Mechaniki
Pojazdowej Szkoła
Policealna

Akademia
Mechatroniki
Pojazdowej
ul.Gospodarska 7,
61–313 Poznań
Sprawy
administracyjne:
tel.: ( 061) 8 70 57 22
e-mail:
akademia@wp.pl

Technik procesów drukowania
Technik procesów introligatorskich
Technik weterynarii
Technologia żywności
Teleinformatyka
Telekomunikacja
Transport drogowy
Turystyka
Turystyka wiejska
Usługi pocztowe i finansowe
Wiertnictwo
Żywienie i usługi gastronomiczne
Technik ortopeda
Akademia Mechatroniki Pojazdowej to Szkoła Policealna bez
matury.
Do chwili obecnej (luty 2012 rok) wykształciliśmy 180
absolwentów w zawodzie: “Elektromechanik Pojazdów
Samochodowych”.
Od września 2012 roku wprowadzamy nowy kierunek kształcenia
w zawodzie: Technik pojazdów samochodowych (311513) w 2letnim cyklu nauczania.
Akademia Mechatroniki Pojazdowej kształci już od 2003 r.
Szkoła bazuje na doświadczeniach placówki kształcenia kursowego
— Centrum Szkolenia Motoryzacji “Autoelektronika Kędzia” w
Poznaniu szkolącej od 1993r.
Jako pierwsi w kraju uruchomiliśmy w październiku 2007 roku
unikalny system kształcenia komplementarnego, hybrydowego
znanego również jako blended learning.
Jest to połączenie tradycyjnej metody nauczania zawodu z
nauczaniem w formie e-learningowej, czyli poprzez wsparcie
internetu.
Nasi słuchacze najważniejszą teoretyczną wiedzę, zdobywają bez
wychodzenia z domu, w komforcie własnego pokoju, “na żywo”
słuchając i zadając pytania nauczycielowi, za pomocą platformy e
learningowej.
Natomiast zajęcia praktyczne odbywają się w placówce Centrum
Szkolenia Motoryzacji “Autoelektronika Kędzia” w Poznaniu.

CDS Lider

Kontakt
Biuro CDS-Lider
CDS-LIDER
Consulting &
Doradztwo &
Szkolenia
Małgorzata Szlązak
ul. Powstańców
Wielkopolskich 30
64-320 Buk

Szkoła policealna:
- technik turystyki wiejskiej
- opiekun w domu pomocy społecznej
Program nauczania w zawodzie technik turystyki wiejskiej
obejmuje następujące przedmioty zawodowe:
- podstawy turystyki wiejskiej
- obsługa ruchu turystycznego
- organizacja usług noclegowych
- żywienie turystów
- produkcja roślinna
- produkcja zwierzęca
- ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem
- język obcy zawodowy
- zajęcia praktyczne
- specjalizacja

- praktyka zawodowa
NIP: 788-134-01-70
Szkoła daje kwalifikacje rolnicze!!! Nauka trwa dwa lata.
Szkoła Poznań
Telefon stacjonarny:
061 8417410

Technik turystyki wiejskiej jest nowym zawodem poszukiwanym
na krajowym rynku pracy, a także na terenie UE. Turystyka wiejska
to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i
wykorzystująca jego walory takie jak: przyroda, krajobraz, kultura
czy zabudowa.
Zawód technik turystyki wiejskiej przygotowuje do:
- planowania i organizowania pobytu turystom na obszarach
wiejskich
- organizacji i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym
- prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia
gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego
- podjęcia pracy w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach,
prywatnych domach letniskowych.
Nauka w zawodzie daje możliwość dalszego rozwoju i poszerzania
wiedzy na studiach rolniczych, przyrodniczych oraz na kierunku
agroturystyka.

Centrum
Kształcenia
"IKAR"

Szamotulska 33
Poznań
wielkopolskie
60-365
Polska
ckikar@op.pl
Telefon: 61-662-4414 / 15
Faks: 61-662-44-14
http://ckikar.cba.pl

Technik budownicta
Nauka trwa 4 semestry tj. 2 lata. Zajęcia odbywają się w formie
zaocznej w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu.
Po ukończeniu nauki słuchacz ma prawo przystąpić do
zewnętrznego egzaminu zawodowego, który organizowany jest
przez OKE. Pomyślne zliczenie owego
egzaminu uprawnia do ubiegania sie o posadę we wszystkich krach
UE.
Absolwent tego kierunku może uczestniczyć w robotach
budowlanych, prowadzić dokumentację budowy, przygotowywać i
kontrolować produkcję budowlaną
w różnych działach przedsiębiorstwa. Sprawować nadzór
budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej
oraz sporządzać kosztorysy i mniej skomplikowane prace
projektowe, a także wykonywać inwentaryzacje budowlane.
Samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektować,
wykonywać lub sprawować nadzór nad realizacją małych obiektów
inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów, przejść
podziemnych, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub
drewnianych, szkieletów, ścian, dachów, garaży, schodów, tuneli
oraz basenów i obiektów hydrotechnicznych. Dobierać materiały,
sprzęt, maszyny i urządzenia do wykonania określonych zadań,
uwzględniając przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ochrony środowiska.
Technik elektronik
Nauka trwa 4 semestry tj. 2 lata. Zajęcia odbywają sie w formie
zaocznej w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu. Po
ukończeniu nauki słuchacz może przystąpić do zewnętrznego
egzaminu zawodowego organizowanego przez OKE.
Pomyślne jego zaliczenie uprawnia do starania się o posadę we
wszystkich krajach UE.

Absolwent tego kierunku powinien umieć między innymi
wyszukiwać i przetwarzać informacje oraz analizować i
interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu
elektrotechniki i elektroniki. Analizować działanie układów i
urządzeń elektronicznych a także montować, instalować,
uruchamiać oraz testować układy i urządzenia elektroniczne.
Projektować proste układy elektroniczne i posługiwać się
nowoczesnymi narzędziami do montowania elementów i układów
elektronicznych.
Oceniać stan techniczny przyrządów pomiarowych i posługiwać się
dokumentacją techniczną urządzeń elektronicznych. Wykrywać
usterki, niesprawności oraz
przeprowadzać konserwację urządzeń elektronicznych oraz
naprawiać urządzenia i układy elektroniczne.
Zatrudnienie może znaleźć m.in. w przedsiębiorstwach
komputerowych oraz firmach wykorzystujących i eksploatujących
aparaturę, urządzenia oraz sprzęt elektroniczny. W zakładach
naprawczych urządzeń elektronicznych i zakładach instalujących
urządzenia elektroniczne. Placówkach handlowych zajmujących się
sprzedażą urządzeń elektronicznych.
Technik rachunkowości
Nauka trwa 4 semestry tj. 2 lata. Zajęcia odbywają się w formie
zaocznej w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu. Po
ukończeniu nauki słuchacz ma prawo przystąpić do egzaminu
zewnętrznego organizowanego przez OKE. Pozytywne zaliczenie
w/w egzaminu uprawnia do podjęcia pracy we wszystkich krajach
UE.
Absolwent tego kierunku posiada między innymi umiejętności
prowadzenia rachunkowości, dokonywania rozliczeń finansowych
oraz kontroli dokumentów księgowych. Posługuje się
podstawowymi pojęciami ekonomicznymi oraz pojęciami z zakresu
prawa, statystyki i sprawozdawczości. Potrafi sporządzać
sprawozdania finansowe oraz przygotować je do weryfikacji.
Przechowuje zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentację
księgową. Nadzoruje terminowość spłaty zobowiązań i ściąga
należności i roszczenia. Wykonuje typowe czynności
planistyczne i analityczne. Sprawnie obsługuje komputer i
wykonuje podstawowe czynności biurowe. Posiadane umiejętności
pozwalają na staranie się o pracę w komórkach
rachunkowości we wszystkich przedsiębiorstwach, jednostkach i
zakładach budżetowych, bankach i instytucjach
ubezpieczeniowych, a także urzędach skarbowych i urzędach
jednostek samorządu terytorialnego oraz na podjęcie działalności
gospodarczej na własny rachunek.
Technik administracji
Nauka trwa 4 semestry tj. 2 lata. Zajęcia odbywają się w formie
zaocznej w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu. Po
ukończeniu nauki słuchacz może przystąpić do zewnętrznego
egzaminu zawodowego, którego pozytywne
zdanie uprawnia do poszukiwania pracy we wszystkich krajach UE.
Absolwent tego kierunku powinien między innymi umieć
przedstawić źródła prawa i formy prawotwórczej działalności
państwa. Określić rodzaje aktów normatywnych ich hierarchię i
tryb ogłaszania. Stosować obowiązujące procedury obiegu
informacji w urzędach administracji publicznej i w
przedsiębiorstwach. Udzielać informacji o zasadach

funkcjonowania administracji publicznej. Przygotowywać narady,
zebrania, konferencje i sesje. Gromadzić informacje niezbędne do
wydawania decyzji administracyjnych. Posługiwać się
podstawowymi metodami analizy ekonomicznej i finansowo księgowej. Prowadzić ewidencję finansowo – księgową jednostek
organizacyjnych. Użytkować urządzenia i sprzęt biurowy oraz
przechowywać akta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań
zawodowych. Kompetentnie przyjmować obsługiwać interesantów.
Technik prac biurowych
Nauka trwa 4 semestry tj. 2 lata. Zajęcia odbywają się w formie
zaocznej w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu. Po
ukończeniu nauki słuchacz ma prawo przystąpić do zewnętrznego
egzaminu zawodowego organizowanego przez OKE. Pomyślne
zaliczenie owego egzaminu uprawnia do strania się o posadę we
wszystkich krajach UE. Technik prac biurowych wykonuje
czynności administracyjne związane z utrzymaniem pomieszczeń,
sprzętu,urządzeń w stanie zapewniającym prawidłową organizację i
przebieg pracy w biurze, wykorzystuje obowiązujące akty prawne.
Po ukończeniu nauki absolwent tego kierunku powinien umieć
między innymi obsługiwać wszelkie urządzenia biurowe m.in.
faksy, telefaksy, kserokopiarki. Organizować pracę sekretariatu
oraz tworzyć korespondencję, a także sprawozdania ze spotkań.
Sporządzać protokoły i notatki służbowe. Organizować spotkania
służbowe z klientami, oraz szkolenia, konferencje, delegacje i
narady. Prowadzić dokumentację oraz ewidencję akt osobowych
pracowników. Ewidencjonować i rozdzielać wychodzącą i
przychodzącą pocztę. Korzystać z programów użytkowych, w
szczególności z edytorów tekstów.
Technik ekonomista
Nauka trwa 4 semestry tj. 2 lata. Zajęcia odbywają sie w formie
zaocznej w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu. Po
ukończeniu szkoły słuchacz ma prawo przystąpić do zewnętrznego
egzaminu zawodowego, który organizowany jest przez OKE.
Pomyślne jego zaliczenie uprawnia do starania się o posadę we
wszystkich krajach UE.
Absolwent tego kierunku powinien umieć ocenić sytuację
gospodarczą w kraju i regionie na podstawie znajomości zasad
funkcjonowania gospodarki rynkowej. Dokonać wstępnej analizy
opłacalności prowadzenia własnej firmy. Odszukać właściwe
przepisy prawne regulujące działalność gospodarczą i
administracyjną. Wykonać podstawowe zadania w zakresie
komórek finansowo - księgowych.
Pracować w zespole lub kierować pracą zespołu oraz podejmować
optymalne decyzje w uzgodnieniu z nimi. Stosować zasady
rachunku ekonomicznego, oraz wykorzystywać w praktyce
znajomości podstawowych zagadnień dotyczących: zarządzania i
jego funkcji, marketingu, systemu finansowania państwa oraz
podmiotów gospodarczych. Technik ekonomista może być
zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych
podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach,
na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z
zakresu finansów i rachunkowości.
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Nauka trwa 2 lata tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i
niedziele, średnio dwa razy w miesiącu. Po ukończeniu nauki

absolwent może przystąpić do zewnętrznych egzaminów
zawodowych organizowanych przez OKE, pomyślne ich zaliczenie
uprawnia do pracy we wszystkich krajach UE. Absolwent tego
kierunku po ukończeniu nauki potrafi między innymi organizować i
realizować ochronę fizyczną osób i mienia. Prowadzić działalność
w zakresie zapobiegania, rozpoznawania i wykrywania zagrożeń w
odniesieniu do chronionej jednostki. Kierować zespołami
pracowników ochrony fizycznej i samodzielnie podejmować
decyzje oraz prowadzić dokumentację ochronną, a także sporządzać
plan ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających
obowiązkowej
ochronie. Organizować współpracę specjalistycznych uzbrojonych
formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony
przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi
(miejskimi). Przestrzegać szczegółowych warunków i sposobów
użycia przez pracowników ochrony środków przymusu
bezpośredniego oraz stosować techniki samoobrony. Posługiwać się
bronią palną w okolicznościach
i według zasad ściśle przewidzianych prawem. Stosować
nowoczesne metody i środki zabezpieczenia technicznego osób i
mienia.
Technik BHP
Nauka trwa 3 semestry tj. 1,5 roku. Zajęcia odbywają się w formie
zaocznej w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu. Po
ukończeniu szkoły słuchacz może przystąpić do zewnętrznego
egzaminu zawodowego organizowanego przez OKE. Pomyślne
zaliczenie owego egzaminu uprawnia do podjęcia pracy we
wszystkich krajach UE.
W wyniku kształcenia na tym kierunku słuchacz powinien umieć
między innymi sporządzać bieżące i okresowe analizy stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniając obowiązujące
normy oraz przepisy ogólne i szczegółowe.
Rozwiązywać bieżące problemy techniczne i organizacyjne
związane z bezpieczeństwem pracy i ergonomią w skali zakładu
pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Oceniać i mierzyć
stopień zagrożenia i ryzyka zawodowego powodowanego przez
czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w
środowisku pracy. Doradzać w doborze odpowiednich środków
ochrony indywidualnej i zbiorowej. Kompletować dokumentację
dotyczącą wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób
zawodowych i podejrzeń o takie choroby oraz wyników badań
środowiska pracy. Kontrolować stan bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakładzie stosując odpowiednie metody i sposoby kontroli.
Stosować różne formy działań uświadamiających i
popularyzatorskich dotyczących problematyki bezpieczeństwa i
higieny pracy, w tym stosować różnorodne i nowoczesne metody
prowadzenia szkolenia w zakresie bhp.
Określić zasady montażu i demontażu maszyn i urządzeń oraz
organizację tych prac. Korzystać z dokumentacji technicznej oraz z
norm i literatury technicznej, określić obieg dokumentacji w
zakładzie.
Technik obsługi turystycznej
Kierunek stworzony jest dla ludzi kochających podróże by
podziwiać piękno świata i natury. Nauka trwa 4 semestry tj. 2 lata.
Zajęcia odbywają się w formie zaocznej w soboty i niedziele,
średnio dwa razy w miesiącu. Absolwent po ukończeniu nauki
może przystąpić do zewnętrznych egzaminów zawodowych, które
organizowane są przez OKE. Pomyślne zaliczenie owych

egzaminów upoważnia do ubiegania się o posadę we wszystkich
krajach UE. Technik obsługi turystycznej ustala, koordynuje i
nadzoruje realizację obsługi turystycznej. Bada popyt oraz kreuje
podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych.
Planuje trasy podróży i dokonuje rezerwacji w hotelach dla
klientów. Organizuje lub sprzedaje pełne grupowe wyjazdy
służbowe lub urlopowe. Absolwent tego kierunku umie fachowo i
kompleksowo obsługiwać klienta. Organizować i obsługiwać
kongresy, targi, zjazdy itp. Czytać i posługiwać się mapami
geograficznymi i turystycznymi oraz planami, a także
charakteryzować obiekty zabytkowe Polski i wybrane regiony
turystyczne świata. Korzystać z przepisów prawnych, zwłaszcza
stosowanych w turystyce. Kalkulować, zamawiać świadczenia i
rozliczać imprezy turystyczne. Prowadzić korespondencję i
obsługiwać nowoczesny sprzęt biurowy. Stosować zasady
właściwego żywienia.
Technik agrobiznesu
Nauka trwa 4 semestry tj. 2 lata. Zajęcia odbywają się w formie
zaocznej w soboty i niedziele, średnio dwa razy miesiącu. Po
ukończeniu nauki słuchacz ma prawo przystąpić do zewnętrznego
egzaminu zawodowego organizowanego przez OKE. Uzyskany
dyplom upoważnia do pojęcia pracy we wszystkich krajach UE.
Absolwent tego kierunku potrafi projektować, organizować i
prowadzić działalność gospodarczą w agrobiznesie. Opracować
biznes plan i plan marketingowy oraz stosować strategie
marketingowe związane z tą działalnością. Prowadzić
rachunkowość związaną z agrobiznesem oraz obliczać koszty i
dochody działalności gospodarczej. Planować technologie
produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przetwórstwa surowców
roślinnych i zwierzęcych. Organizować pracę zespołu pracowników
oraz zarządzać przedsiębiorstwem. Ukończenie szkoły zgodnie z
wymogami UE daje absolwentowi możliwość prowadzenia
gospodarstwa rolnego. Ponadto technik agrobiznesu może
pracować w przedsiębiorstwach rolniczych: produkcyjnych,
usługowych i handlowych. Może także być zatrudniony przy
obsłudze ruchu turystycznego na wsi, organizacji przetwórstwa
spożywczego, usług technicznych na wsi, Może także się zajmować
marketingiem i sprzedażą produktów rolniczych i spożywczych.
Technik informatyk
Nauka trwa 4 semestry tj. 2 lata. Zajęcia obywają się w soboty i
niedziele, średnio dwa razy w miesiącu. Po ukończeniu nauki
można przystąpić do zewnętrznego egazminu zawodowego
organizowanego przez OKE uprawniającego do pracy we
wszystkich krajach UE. W wyniku zorganizowanego procesu
kształcenia słuchacz potrafi między innymi pracować w wybranych
typach sieci komputerowych, posługiwać się wiedzą o budowie i
działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na
ukształtowanie umiejętności pracy z innymi systemami i innymi
typami komputerów, także pracujących w sieci. Posługiwać się
typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym w celu
wykonania zadań zawodowych. Zakładać i utrzymywać bazy
danych i ich oprogramowanie oraz programować proste bazy
danych i ich oprogramowanie. Posługiwać się literaturą fachową i
dokumentacją. Posługiwać się językiem angielskim w stopniu
pozwalającym na korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji
oprogramowania i sprzętu. Modyfikować elementy systemu na
podstawie potrzeb i sprawności systemu.
Technik informatyk może starać się o pracę w każdej firmie która

ma własną sieć komputerową: banki, urzędy, media,
telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie
sprzętu komputerowego.
Technik inżynierii środowiska i melioracji
Nauka trwa 4 semestry tj. 2 lata. Zajęcia odbywają się w formie
zaocznej w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu. Po
ukończeniu nauki słuchacz ma prawo przystąpić do zewnętrznego
egzaminu zawodowego organizowanego przez OKE. Pozytywne
zaliczenie w/w egzaminu uprawnia do ubiegania się o pracę we
wszystkich krajach UE.
W wyniku kształcenia na tym kierunku absolwent powinien umieć
między innymi charakteryzować stan środowiska przyrodniczego
oraz jego przydatność dla celów rolniczych i nierolniczych.
Wykonywać podstawowe pomiary geodezyjne oraz określać źródła
zaopatrzenia w wodę na obszarach rolniczych. Określać potrzeby i
rodzaje zabiegów agromelioracyjnych na małych obszarach oraz
dobierać maszyny i urządzenia melioracyjne w zależności od
warunków glebowych. Wykonywać lokalną sieć wodociągowo kanalizacyjną oraz małe oczyszczalnie ścieków. Dobierać i
wykonywać zabezpieczenia przeciwerozyjne w zależności od
warunków terenowych oraz dobierać metody zagospodarowania
odpadów stałych na obszarach wiejskich. Prowadzić uproszczoną
rachunkowość, a także dobierać i stosować specjalistyczne
programy komputerowe wspomagające działalność zawodową.
Korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i ekonomicznej
oraz doradztwa specjalistycznego. Absolwenci tego kierunku mogą
poszukiwać pracy m.in. w firmach przemysłowych i jednostkach
samorządu terytorialnego zajmujących się gospodarką przestrzenną
i komunalną oraz melioracją i zagospodarowaniem użytków
zielonych oraz eksploatacji systemów wodno – gospodarczych.

Omega Policealna
Szkoła Rozwoju
Zawodowego

Biuro/Sekretariat:
ul. Półwiejska 8/5
61-887 Poznań
tel.: 061 670 31 58,
061 670 31 59
email:
poznan@omegaedu.pl
Miejsce prowadzenia
zajęć:
Zespół Szkół
Komunikacji im.
Hipolita Cegielskiego
ul. Fredry 13
szkoła naprzeciwko
„Okrąglaka”
61-701 Poznań

Kierunki nauczania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terapeuta zajęciowy
Technik pojazdów samochodowych
Technik drogownictwa
Technik geodeta
Technik weterynarii
Technik bhp
Prawo i administracja
Asystent osoby niepełnosprawnej
Opiekun osoby starszej Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka środowiskowa
Florysta
Technik teleinformatyk
Technik informatyk
Technik telekomunikacji
Technik usług pocztowych i finansowych
Technik rachunkowości
Technik archiwista
Technik usług kosmetycznych
Technik turystyki wiejskiej
Opiekun medyczny
Ochrona fizyczna osób i mienia

Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych:
• Opiekunka dziecięca
• Technik masażysta

Plus Edukacja
Oddział Poznań

ul. Półwiejska 23/6
61-885 Poznań
tel. 61 666 12 70
tel. 61 666 12 71
e-mail:
poznan@plusedukacj
a.pl

Liceum dla Dorosłych
Gimnazjum dla Dorosłych
Oferta Szkoły Policealnej:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Asystentka Stomatologiczna
Florysta
Higienistka Stomatologiczna
Opiekun Medyczny
Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
Opiekunka Dziecięca
Opiekunka Środowiskowa
Opiekunka Osoby Starszej
Technik Administracji
Technik Archiwista
Technik BHP
Technik Drogownictwa
Technik Geodeta
Technik Geolog
Technik Informatyk
Technik Rachunkowości
Technik Teleinformatyk
Technik Telekomunikacji
Technik Turystyki Wiejskiej
Technik Usług Kosmetycznych
Technik Usług Pocztowych i Finansowych
Technik Weterynarii

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Roczna szkoła policealna:
Barman
Biomasażysta
Dekorator wnętrz
Fryzjer zwierzęcy (groomer)
Grafik komputerowy
Instruktor terapii uzależnień
Instruktor odnowy biologicznej
Księgowy
Laborant weterynaryjny
Operator urządzeń klimatyzacyjnych i odpylających
Operator sprzętu komputerowego
Optyk okularowy
Projektant stron internetowych (webmaster)
Pracownik biura podróży
Recepcjonista hotelowy
Rejestratorka medyczna
Sekretarka medyczna
Wizażysta/Wizażystka

Policealna Szkoła
Detektywów
i Pracowników
Ochrony DELTAPLUS

60-751 Poznań
ul.Wyspiańskiego 27
(Budynek Liceum nr
33)
tel. (061) 661 12 53
http://www.deltaplus.
poznan.pl

Placówka Delta - Plus prowadzi od dziesięciu lat Policealną
Szkołę Detektywów i Pracowników Ochrony. Absolwenci szkoły
pracują z dużym powodzeniem w wielu agencjach ochrony na
terenie całego kraju, a także za granicą np. Niemcy, Irlandia,
Anglia.
Nasza szkoła:
to dwuletnie studium, które kończy się uzyskaniem świadectwa
państwowego oraz dyplomu z tytułem - technik ochrony
fizycznej osób i mienia
absolwenci szkoły otrzymują licencję pracownika ochrony
fizycznej II stopnia bez zdawania egzaminu w Komendzie
Wojewódzkiej Policji.
organizuje praktyki zawodowe w agencjach ochrony i
detektywistycznych
wystawia zaświadczenia do WKU i ZUS oraz legitymację szkolną
Szkoła realizuje ministerialny program nauczania, zajęcia
prowadzone są w systemie zaocznym (co drugi weekend).
Nauka odbywa się w trzech blokach:
•

•

•

blok teoretyczny - są to zajęcia między innymi z: ochrony
osób i mienia, konwojowania, prawa, psychologii, etyki,
zarządzania, ekonomii, przestępczości zorganizowanej,
antyterroryzmu, kryminalistyki, kryminologii, pierwszej
pomocy. Zajęcia te odbywają się w zabytkowym gmachu
Liceum XXXIII na ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu,
niedawno wyremontowanym.
blok sportowy - to zajęcia z samoobrony i prewencji. W
trakcie zajęć młodzież efektywnie podnosi swoją sprawność
fizyczną i psychiczną, głównie poprzez zastosowanie
elementów sztuk walk wschodnich przede wszystkim JUDO
oraz obronnego systemu COMBAT 56
blok szkolenia strzeleckiego. Zajęcia te odbywają się na
profesjonalnej strzelnicy TARCZA 96, z zakresu używania
broni krótkiej, maszynowej i gładkolufowej, ubogacone o
symulacje szkoleń antyterrorystycznych. Dodatkowo
organizowane są zajęcia na poligonie wojskowym oraz obozy
ze ścieżką wyczynową i paint ballem

Placówka Delta - Plus od pięciu lat prowadzi Liceum
Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych.
Do liceum przyjmowani są tylko absolwenci szkół zawodowych.
Nauka trwa dwa lata. Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym,
co drugi tydzień. Po ukończeniu szkoły istnieje możliwość
uzyskania matury.
Placówka organizuje:
kursy na licencję pracowników ochrony fizycznej I i II stopnia.
Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym i wieczorowym.
kursy na licencję I i II stopnia pracownika fizycznego ochrony konkurencyjne ceny:
- opłata za licencję I stopnia 1100 zł
- opłata za licencję II stopnia 1300 zł (obie kwoty płatne w 3
ratach)

Prywatne
Policealne
Studium Sztuki
Wokalnej

ul. Wschowska 14
60-164 Poznań
NIP: 779-104-13-28
Jadwiga Gałęska-Tritt
601-553-247
galeska@vocalart.pl,
jgaleska@go2.pl
Barbara Tritt
501-576-268
b_tritt@wp.pl
http://barbaratritt.pl

Dydaktyka wokalna
Prowadzenie indywidualnego kształcenia głosów:
osób dorosłych - od lat 18-tu wzwyż,
młodzieży - od lat 12 do 18, włącznie z problematyką wieku
dojrzewania zarówno u młodzieży męskiej, jak i żeńskiej,
dzieci w wieku szkolnym - od lat 7 do 12.
Kształcenie opiera się na metodzie psychofizjologii rozwojowej i
natury emocjonalnej adeptów wokalnych w zakresie:
repertuaru klasycznego,
musicalowego,
pieśniowego i wokalnej rozrywki piosenkowej.
Poza tym, odbywają się ćwiczenia rozwijające i utrwalające
procesy rozwoju osobowościowego pod aspektem plastyki ciała i
profesjonalnego aktorstwa.
Dla zawodowych śpiewaków
przygotowanie techniczne solowych partii operowych,
kantatowych, operetkowych i musicalowych,
opracowanie ansambli i kompozycji wokalno-kameralnych,
pomoc w opracowaniu technik muzyczno-artykulacyjnych:
śpiewu staccatto, non legato, legato, biegników i zdobnictwa
wokalnego etc.,
kształtowanie jedności emocjonalno-barwowej pasm
samogłoskowych głosu.
Rehabilitacja głosu
Rehabilitacja głosu dotyczy przede wszystkim osób, które
odczuwają dyskomfort w czasie śpiewu i mowy:
przeprowadzanie testów głosu z problemami, celem ustalenia
rodzaju chrypki czynnościowej, np.: matowości, tessitury w mowie
i śpiewie itp.,
wyprowadzanie z wady tremolowania,
wyprowadzanie ze stresowych zacisków i niepewności
intonacyjnej,
określanie i wyprowadzanie z problemów psychoenergetycznych
ciała śpiewaka,
praca nad korzystną barwą głosu w mowie i śpiewie np.: w
przypadkach nosowania, krzykliwości czy załamywania się
(kiksowania) dźwięków,
usuwanie niedokładności artykulacyjnych jak błędy wymowy
spółgłoski "r", seplenienie itp., szczególnie u dzieci,
kształtowanie aktywności spółgłoskowej w mowie i śpiewie,
rehabilitacja głosu z problemami wynikłymi po trudnych
zabiegach laryngologicznych i operacji tarczycy.
W swoich poczynaniach dydaktyczno-rehabilitacyjnych profesor
Jadwiga Gałęska-Tritt współpracuje z lekarzami i naukowcami tych
dziedzin, które zajmują się zdrowiem i kreatywnością człowieka.

Szkoły Artystyczne
ROE

ul. Św. Marcin 47/3
(wejście do Pasażu
Różowego)
61-806 Poznań
tel. 61 852 79 99
tel./fax 61 855 22 26
kom. 509 846 468
e-mail:
biuro_poznan@roe.pl

Roczne studium
studium aktorskie
studium wizażu i stylizacji
studium charakteryzacji
studium aranżacji wnętrz
studium scenografii i kostiumografii
studium projektowania mody
studium scenopisarstwa
studium reklamy wizualnej
studium organizacji imprez rozrywkowych
studium grafiki komputerowej
studium projektowania zieleni
studium tańca NOWOŚĆ
studium marketingu dzieł sztuki NOWOŚĆ
studium visual merchandising NOWOŚĆ
studium projektowania zabawek NOWOŚĆ
studium arteterapii NOWOŚĆ
studium technik malarskich NOWOŚĆ
Dwuletnie Studium
studium realizacji dźwięku
studium fotografii
studium organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej

Liceum na Os. Pod
Lipami 106 w
Poznaniu

60-001 Poznań
tel. 61 8 250 769
tel. kom. 600 181 484
mail pldd@o2.pl

Szkoła posiada dwa profile nauczania:
Liceum Ogólnokształcące – 3 letnie – dla absolwentów
gimnazjum i szkoły podstawowej, warunkiem przyjęcia jest
ukończone 18 lat, Wymagane dokumenty: 3 zdjęcia legitymacyjne;
oryginał świadectwa gimnazjum lub szkoły podstawowej;
kwestionariusz osobowy wypełniany na miejscu
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące – 2 letnie – dla
absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, warunkiem przyjęcia
jest ukończone 18 lat,
Wymagane dokumenty: 3 zdjęcia legitymacyjne; oryginał
świadectwa ZSZ; kwestionariusz osobowy wypełniany na miejscu.
Dla chętnych na koniec nauki liceum ogólnokształcącego lub
uzupełniającego po otrzymaniu świadectwa ukończenia możliwość
zdawania nowej matury i uzyskania świadectwa dojrzałości.
Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele od
godziny 8.00.
Szkoła działa od 2003 roku i sukcesywnie daje dobre efekty w
zdawaniu matur.
Uczymy za darmo!

Centrum Ludus
Szkoły JęzykowoInformatyczne

ul. R.
Strzałkowskiego 5/7
60-854 Poznań
studium@wci.pl

Szkoła działa od 1 września 1996 roku:
- od 1.IX.1996 r. do 31.VIII.2009 r. jako Prywatne
Informatyczne Policealne
Studium Zawodowe;

pipsz@pipsz.pl

- od 1.IX.2009 jako Publiczne Studium Informatyki;

Sekretariat:
telefon/fax (061) 847
53 86
kom. 698 642 000

Szkoła całkowicie bezpłatna;
4 semestry – 2 lata nauki;
Zajęcia mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zaocznej:

- w przypadku formy zaocznej, zajęcia odbywają się co drugą
sobotę i niedzielę,
- w przypadku stacjonarnej – 2 lub 3 razy w tygodniu;
Realizowany jest język angielski zawodowy;
Dwa nabory w ciągu roku:
- letni – od czerwca,
- zimowy – od stycznia.
Przyjmujemy według kolejności zgłoszeń;
Bardzo wysokie wyniki z egzaminu z przygotowania zawodowego
(najwyższe w Poznaniu)
Przed każdym egzaminem z przygotowania zawodowego
prowadzone są zajęcia przygotowujące;
Możliwość uzyskania certyfikatów:
Certyfikat LINUX Aurox – certyfikat systemu operacyjnego
LINUX, dystrybucja AUROX 10.0;
Certyfikat Umiejętności Komputerowych – uznawany w całej
Europie, poświadczający podstawowe umiejętności obsługi
komputera.
Bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe;
Wykwalifikowana kadra nauczycielska.
Policealna Szkoła
O'CHIKARA

tel. 61 852 16 03
ul. Grunwaldzka 11
60-782 Poznań
poznan@ochikara.pl

Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Wszystkie szkoły sieci O'CHIKARA kształcą w zawodzie technik
ochrony fizycznej osób i mienia oraz przygotowują do egzaminu na
licencję detektywa. Pozwalają słuchaczom w trakcie kształcenia
uzyskać kwalifikacje członka służb porządkowych i kierownika ds.
zabezpieczenia imprezy masowej.
Autorski program sieci szkół O'CHIKARA obejmuje treści
nauczania wynikające z analizy umiejętności zawodowych
pracownika ochrony i detektywa. Materiał nauczania został ujęty w
trzech głównych blokach programowych.
W programie nauczania znajdują się przedmioty takie jak: ochrona
osób i mienia, kryminologia, kryminalistyka, detektywistyka,
zarządzanie, etyka, logika, psychologia, prawo administracyjne,
finansowe, cywilne, prawo pracy, prawo karne materialne, karne
procesowe, techniczne środki zabezpieczeń, pierwsza pomoc
przedmedyczna, wyszkolenie strzeleckie, samoobrona, taktyka i
technika interwencji.
Celem jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych
pracowników na potrzeby agencji ochrony osób i mienia. Szkoła
przyjmuje mężczyzn i kobiety.
Technik eksploatacji portów i terminali
Nauka w Szkole trwa 2 lata (cztery semestry). Zajęcia prowadzone
są w systemie zaocznym. Absolwent uzyskuje tytuł technika
eksploatacji portów i terminali oraz kwalifikacje:
•
•

obsługa podróżnych w portach i terminalach,
organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem
oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i
terminalach.

Celem kształcenia jest jak najlepsze przygotowanie Absolwentów
do podjęcia pracy w zawodzie, w tym do:
planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją
portów i terminali;
organizowania prac związanych z eksploatacją środków
transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach;
organizowania prac związanych z magazynowaniem,
składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i
terminalach;
prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu,
magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i
terminalach.
W ramach programu prowadzone są zajęcia m.in. z zakresu portów,
terminali, lotnisk, logistyki i spedycji, towaroznawstwa,
magazynowania, eksploatacji urządzeń transportu bliskiego, zajęcia
praktyczne, a także zawodowy język obcy.
Absolwent posiadający tytuł technika eksploatacji portów i
terminali uzyskuje kwalifikacje do pracy w tym zawodzie i jest
przygotowany do zatrudnienia w terminalach lotniczych,
kolejowych, samochodowych, przedsiębiorstwach spedycyjnych,
transportowych, agencjach obsługi portów morskich.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Nauka w Szkole trwa 3 semestry (1,5 roku). Zajęcia prowadzone są
w systemie zaocznym. Absolwent uzyskuje tytuł technika
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kwalifikację – zarządzanie
bezpieczeństwem w środowisku pracy.
Celem kształcenia jest jak najlepsze przygotowanie Absolwentów
do wykonywania zadań realizowanych w służbie bezpieczeństwa i
higieny pracy w tym:
•

oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego
powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i
biologiczne występujące w środowisku pracy;
•
rozwiązywania bieżących problemów technicznych i
organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w
skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
•
współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn
wypadków i chorób zawodowych;
•
organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W ramach programu prowadzone są zajęcia m.in. z toksykologii,
podstaw ergonomii i fizjologii pracy, analizy i oceny zagrożeń,
prawnej ochrony pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, zajęcia
praktyczne, a także zawodowy język obcy.
Opiekunka dziecięca
Nauka trwa 2 lata (cztery semestry). Zajęcia prowadzone są
wyłącznie w systemie stacjonarnym. Absolwent uzyskuje
kwalifikację świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających

rozwój dziecka.
Celem kształcenia jest jak najlepsze przygotowanie Absolwentów
do podjęcia pracy w zawodzie opiekunki dziecięcej, w tym do:
•
•
•
•
•

planowania i organizowania pracy opiekuńczej,
wychowawczej i edukacyjnej;
pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i
niepełnosprawnego;
prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych
wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
promowanie zdrowia i prowadzenie działań
profilaktycznych;
udzielanie pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego
dziecka.

W ramach programu prowadzone są zajęcia m.in. z psychologii z
elementami pedagogiki i socjologii, medycyny zapobiegawczej,
anatomii i fizjologii dziecka, pielęgnowania dziecka, wychowania
technicznego, plastycznego, muzycznego, literatury dziecięcej, a
także zawodowego języka obcego.
Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w zawodzie opiekunka
dziecięca jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w charakterze
niani, w żłobkach, przedszkolach, domach opieki, szpitalach.
Szkoła
Aspirantów
Państwowej
Straży Pożarnej

ul. Czechosłowacka
27
61-459 Poznań
Dane kontaktowe:
tel: 618355800
fax: 618301191

Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Koszt szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOP)
wynosi 1.500,00 PLN
Uprzejmie informujemy, że trwają zapisy kandydatów na Szkolenie
Aktualizujące uprawnienia inspektora ochrony ppoż.
Od uczestników szkolenia wymaga się przedłożenie kserokopii
ważnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów,
specjalistów ochrony przeciwpożarowej, aktualnego w dniu
rozpoczęcia szkolenia.
Osoby zainteresowane prosimy o pobranie druku zgłoszenia
zamieszczonego poniżej, zaznaczenie opcji recertyfikacja i
przesłanie na adres Szkoły.
Szkolenie zostanie zrealizowane w oparciu o nowy program
zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP (plik do pobrania
poniżej). Zajęcia będą realizowane w ciągu 3 dni roboczych i
zakończą się egzaminem w formie testu sprawdzającego wiedzę.
Całkowity koszt szkolenia (SIOPA) wynosi 1.000,00 PLN
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Celem egzaminu zawodowego jest potwierdzenie kwalifikacji
zawodowych uczniów oraz ocena poziomu opanowania
wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu technik pożarnictwa.
Powyższy egzamin organizowany jest w SA PSP w Poznaniu od
roku szkolnego 2006/2007.
Chcąc przybliżyć zagadnienia związane zarówno z organizacją jak i
przebiegiem egzaminu zamieszczamy poniżej materiały „ciekawe”
z punktu widzenia kadeta/słuchacza i zachęcamy do ich analizy.
Proponujemy spis podstaw prawnych, obowiązujące procedury
przeprowadzania egzaminu, standardy wymagań dla zawodu
technik pożarnictwa (tj. zakres wiadomości i umiejętności
właściwych dla zawodu technik pożarnictwa – co powinien umieć,

znać i wykonywać absolwent Szkoły) oraz informator adresowany
do uczniów, w którym zawarte są zagadnienia związane:
•
•
•

ze strukturą egzaminu i formą sprawdzania wiadomości i
umiejętności z zawodu,
z wymaganiami egzaminacyjnymi i przykładami zadań
egzaminacyjnych,
z organizacją i przebiegiem egzaminu.

Szczegółowe informacje dot. egzaminu można uzyskać w Dziale
Planowania i Organizacji Kształcenia pod nr tel. (061) 835-58-70
lub (061) 835-58-47.
Centrum Usług
Edukacyjnych
"PRYMUS"

60-375 Poznań
ul. Świt 25

Licea ogólnokształcące dla dorosłych
Licea uzupełniające

tel. (61) 862-14-18,
662-58-71

Szkoła dla absolwentów gimnazjum i ośmioletniej szkoły
podstawowej, nauka trwa sześć semestrów - trzy lata.

tel./fax (61) 662-5870
e-mail:
prymuspoznan@pry
mus.edu.pl

Jesteśmy placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej
- równorzędną ze szkołą państwową - wydajemy legitymacje
szkolne uprawniające do zniżek w środkach komunikacji miejskiej i
pozamiejskiej oraz zaświadczenia do ZUS-u, WKU, zakładów
pracy itp.
Nauka odbywa się w formie zaocznej. Zajęcia realizowane są dwa
razy w miesiącu, w blokach sobotnio-niedzielnych, w godzinach od
8.15 do 14.50.
Okresem rozliczeniowym jest semestr, po którym następuje
zaliczenie każdego przedmiotu. Forma pisemna i ustna obowiązuje
w przypadku języka polskiego, języka obcego i matematyki.
W sytuacji, kiedy słuchacz uzyska ocenę celującą lub bardzo dobrą
z części pisemnej zaliczenia, zwolniony zostaje z części ustnej.
Zaliczenia pozostałych przedmiotów przeprowadzane są w formie
ustnej przed nauczycielem realizującym dane zajęcia.
W czasie trwania semestru słuchacze zobowiązani są do składania
prac kontrolnych ze wszystkich przedmiotów. Tematy oraz terminy
oddawania prac kontrolnych, jak również zasady oceniania
podawane są słuchaczom na początku semestru przez pedagogów
realizujących dane zajęcia edukacyjne. Zaliczenia semestralne w
terminach wynikających z planu nauczania są bezpłatne.

