TECHNIK BEZPIECZEOSTWA I HIGIENY PRACY – 325509
- SZKOŁA POLICEALNA – PODBUDOWA SZKOŁA ŚREDNIA
Cykl kształcenia: 1,5 roku – 3 semestry
Kwalifikacja BPO.01 – ZARZĄDZANIE BEZPIECZEOSTWEM
W ŚRODOWISKU PRACY
Na tym kierunku nauczymy Cię, jak dbad o bezpieczeostwo pracowników, jak analizowad i
oceniad zagrożenia, jak zapobiegad wypadkom w zakładach pracy oraz jak usuwad ich skutki.
Nauczysz się również przewidywad potencjalne zagrożenia. Nasi specjaliści zapoznają Cię z
budową maszyn oraz podstawami toksykologii. Pokażemy Ci, jak opracowywad wewnętrzne
zarządzenia, regulaminy i ogólne instrukcje dotyczące BHP oraz na co zwrócid uwagę przy
opiniowaniu instrukcji szczegółowych. Nauczymy Cię nadzorowad warunki pracy i
przeprowadzad ich systematyczne kontrole. Zapoznamy Cię także z procedurami
dokonywania oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac.
Dowiesz się też, jak szkolid pracowników w zakresie BHP.
Perspektywy zatrudnienia:
Mając odpowiednie uprawnienia, możesz pracowad jako specjalista w każdej firmie, gdyż
szkolenia BHP dla wszystkich nowych pracowników są obowiązkowe. Stałe zatrudnienie
znajdziesz w instytucjach zatrudniających ponad 100 osób. Praca czeka też na Ciebie w
organach nadzoru nad warunkami pracy. Możesz również otworzyd własną działalnośd w tym
zakresie, a także pełnid obowiązki inspektora bhp w niewielkiej firmie w której jesteś
zatrudniony.
Kwalifikacja obejmuje:
- analizę i ocenę zagrożeo,
- ergonomię i fizjologię,
- metodologię wypadkowości,
- metodyki prowadzenia szkoleo w zakresie bhp,
- prawo pracy,
- techniczne bezpieczeostwo pracy,
- zarządzanie systemami bezpieczeostwa i higieny pracy.

Kształcenie w tym kierunku prowadzimy od wielu lat. Posiadamy wyposażoną bazę i
doświadczonych pedagogów do realizacji podstaw programowych. Słuchacze legitymują się
bardzo wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych od 80-100%. Zdecydowana większośd,
a często wszyscy absolwenci otrzymują zarówno świadectwo ukooczenia szkoły policealnej
oraz dyplom zawodowy – technika bhp.
Nabór do szkoły prowadzony jest dwa razy w roku, a zajęcia rozpoczynają się 1. lutego lub 1.
września w zależności od liczby słuchaczy.
Nauka w szkole jest bezpłatna!
Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym sobota-niedziela – ok. 10-11 tzw. Zjazdów
sobotnio-niedzielnych w semestrze.
Częśd zajęd prowadzona jest w formie e-learningu i dzięki temu słuchacze nie muszą
przebywad w szkole wiele godzin na zajęciach tzw. Teoretycznych.
Dyplom technika –bhp uzyskuje słuchacz, który zaliczy egzamin zawodowy – częśd
teoretyczną i praktyczną – organizator Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – Wrocław –
egzamin przeprowadza szkoła.

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
- SZKOŁA POLICEANA – PODBUDOWA SZKOŁA ŚREDNIA
Cykl kształcenia: 2 lata
Kwalifikacja FRK.04 – WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH

Szkoła umożliwia zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie
technik usług kosmetycznych dla osób, które posiadają:


wykształcenie średnie

Szkoła kooczy się paostwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – częśd
teoretyczna i częśd praktyczna. Organizator OKE Wrocław. Szkoła przeprowadza na swoim
terenie w/w egzamin.
Absolwenci w zawodzie technik usług kosmetycznych będą przygotowani do wykonywania
następujących zadao zawodowych:








posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa i ekonomii w sferze
działalności gabinetu kosmetycznego,
diagnozowania w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków,
ustalania rodzaju zabiegu kosmetycznego zgodnie z rozpoznaniem,
wykonywania zabiegów w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej
zgodnie z etyką zawodową,
udzielania porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej,
nawiązania kontaktów z klientami,
pozyskiwania informacji o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i
kosmetologii.

Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną pracownię kosmetyczną.
Duża częśd zajęd praktycznych odbywa się w pracowni szkolnej pod okiem doświadczonych
kosmetologów. Zapewniamy dodatkowo – 4 tygodnie efektywnej praktyki w okolicznych
salonach kosmetycznych.
Nabór do szkoły prowadzimy dwa razy w roku, a zajęcia rozpoczynają się 1. września w
zależności od liczby słuchaczy.
Nauka w szkole jest bezpłatna!

Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym sobota-niedziela – ok. 10-11 zjazdów sobotnioniedzielnych w semestrze.
Częśd zajęd prowadzona jest w formie e-learningowej i dzięki temu słuchacze nie muszą
dodatkowo przebywad w szkole na zajęciach teoretycznych.
Słuchacze szkoły legitymują się bardzo wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych 90100% dzięki temu otrzymają dyplom technika usług kosmetycznych i mają perspektywy
uzyskania atrakcyjnej pracy.

