KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) DLA DOROSŁYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ W GORZOWIE ŚLĄSKIM
Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych w systemie zaocznym, umożliwiające
zdobycie zawodów:

1. KUCHARZ I TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Kwalifikacja T.06 -Sporządzanie potraw i napojów (nauka trwa 15 miesięcy)
Warunkiem uzyskania zawodu kucharz jest pozytywny wynik egzaminu z kwalifikacji T.06i
ukończenie co najmniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w dowolnym zawodzie. Jest to pierwsza
kwalifikacja w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Zawód Kucharz oraz Technik żywienia i usług gastronomicznych stworzony jest dla ludzi lubiących
przygody ze sztuką kulinarną, dbających o siebie i innych, myślących o zdrowym odżywianiu oraz
dla wszystkich przedsiębiorczych. Kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją
żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny, urządzania zakładów
gastronomicznych. Naucza umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego
żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Uczeń potrafi stosować
nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej, fachowo i kompleksowo
obsługiwać zleceniodawcę, organizować przyjęcia, projektować i aranżować wnętrza sal
konsumpcyjnych.

Kwalifikacja obejmuje:
1. Przechowywania żywności
2.Sporządzania potraw i napojów
3. Ekspediowania potraw i napojów

2. FRYZJER
Kwalifikacja A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (nauka trwa 15 miesięcy)
Warunkiem uzyskania zawodu fryzjer jest pozytywny wynik egzaminu z kwalifikacji T.06 i
ukończenie co najmniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w dowolnym zawodzie. Jest to pierwsza
kwalifikacja w zawodzie technik usług fryzjerskich.
Fryzjerstwo jest zawodem, który w Polsce rozwija się nieustannie, stale podnosząc
poziomoferowanych usług. Nowe technologie, ewoluujący rynek mody, wzrastająca potrzeba
społecznadbania o wygląd, wpływają na zmianę oczekiwań wśród nabywców usług czyli wśród
klientów.Fryzjerzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na
profesjonalnychfryzjerów, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy
usługowej.Analiza ofert pracy z portali internetowych i tytułów prasowych, wskazuje na potrzebę
zatrudnianiafryzjerów przez pracodawców, którzy poszukują personelu o kwalifikacjach zawodowych
na wysokimpoziomie. Najwięcej ofert z zakresu fryzjerstwa kierowanych jest do osób, niezależnie od
płci,wykonujących profesjonalnie zabiegi fryzjerskie.
Kwalifikacja obejmuje:
1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów.
2. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur, ondulowanie.
3. Zmiana koloru włosów.

3. OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH (CNC)
Kwalifikacja K1 - UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH – (M.19.)
Operatorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych
pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne
i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach
przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także
w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem. Operator obrabiarek skrawających
może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę
skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych,
maszyn budowlanych, samochodów i ciągników , zakładach budowy i eksploatacji taboru
kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych,
wyposażenia samolotów itp. Perspektywa rozwoju zawodu coraz bardziej ukierunkowuje się na
skomputeryzowane wytwarzanie przedmiotu składające się z faz projektowania wspomaganego
komputerowo (CAD), przetwarzania projektu na plan sterowania maszyn (CAM) i CNC (właściwe
wykonanie). Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach
stwarzają potrzeb rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą podejmować
własną działalność gospodarczą .Zapewniamy dużą liczbę godzin zajęć praktycznych w
profesjonalnie urządzonych pracowniach obrabiarek skrawających oraz u lokalnych pracodawców.
Perspektywy zatrudnienia:
Absolwenci kursu mogą poszukiwać pracy w przedsiębiorstwach produkujących maszyny
i urządzenia, przedsiębiorstwach naprawczych maszyn i urządzeń, przedsiębiorstwach usługowych
branży metalowej, działach naprawczych innych przedsiębiorstw posiadających obrabiarki
konwencjonalne i CNC. Dzięki suplementowi dyplomu Europass w języku angielskim, pracy możesz
poszukiwać w krajach zachodnich takich jak np. Niemcy, Holandia itp.
Kwalifikacja obejmuje:
przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki, - wykonywanie
obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających,
programowanie obrabiarek numerycznych,
przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki,
wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

4. PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ
KWALIFIKACJA R 3
Na tym kierunku nauczysz Cię wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej
i zwierzęcej, prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej
i zwierzęcej. Poznasz zasady prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich.
Nauczysz się organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz podejmowania
decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

Perspektywy zatrudnienia:
Absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie rolnik uzyskują tytuł zawodowy
rolnika, który umożliwia samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego lub podjęcie pracy
zawodowej w przedsiębiorstwach rolniczych: produkcyjnych, usługowych związanych z produkcją
rolniczą. Uzyskanie wykształcenia rolniczego jest podstawowym warunkiem Unii Europejskiej
stawianym osobom chcącym zakupić ziemię rolniczą, dziedziczyć gospodarstwo rolne, pozyskiwać
środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Efekty kształcenia:
Szkoła posiada bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz doświadczenie i tradycje
w kształceniu rolniczym.
Absolwenci w/w kierunku kształcenia osiągają od trzech lat maksymalną zdawalność egzaminów
zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe – 100% w części teoretycznej i praktycznej.
Jako jedyni w woj. opolskim kształcimy dorosłych w kierunku rolnik.
To najkrótszy okres czas na zdobycie nowego zawodu po wejściu w życie reformy szkolnictwa
zawodowego od 01.09.2012r.

5. KOSMETYCZKA
– PODBUDOWA SZKOŁA ŚREDNIA i ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Cykl kształcenia: 1,5 — 2 lata
Kwalifikacja A.61 – Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy
Kwalifikacja A.62 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
Kwalifikacyjny kurs zawodowy daje

szansę zdobycia

dyplomu potwierdzającego kwalifikacje

zawodowe w zawodzie technik usług kosmetycznych dla osób, które posiadają:
• wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
• wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po
uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.
Kurs kończy się państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
Absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik usług kosmetycznych będą
przygotowani do wykonywania następujących zadań 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 etyka zawodową,
•

udzielania porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej,

•

nawiązywania kontaktów z klientami,

•

pozyskiwania informacji o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce

i

kosmetologii.
Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną pracownię kosmetyczną.
Duża część zajęć praktycznych odbywa się w pracowni szkolnej pod okiem doświadczonych
kosmetologów. Zapewniamy dodatkowo – 4 tygodnie efektywnej praktyki w okolicznych salonach
kosmetycznych.

