LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
PODBUDOWA – ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA – 2 LATA
– GIMNAZJUM – 3 LATA
Po wejściu w życie reformy oświatowej od 01.09.2012 r. to jedyna możliwość dla
absolwentów zasadniczych szkół zawodowych na uzyskanie wykształcenia średniego i zdania
matury w formach szkolnych.
Nasza szkoła ma duże tradycje w kształceniu dorosłych, jesteśmy zdecydowanie największą
tego typu placówką w powiecie oleskim. Liceum dla dorosłych prowadzimy w formie
zaocznej już trzeci rok. Dysponujemy bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną
i

odpowiednim

wyposażeniem

do

kształcenia

słuchaczy

na

poziomie

liceum

ogólnokształcącego.
Ukończenie liceum daje wykształcenie średnie i możliwości kształcenia w szkole policealnej
lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych technikalnych co gwarantuje tytuł technika.
Słuchacze przystępujący do matury mają możliwość dalszego kształcenia się w szkołach
wyższych.
Absolwenci szkoły dla dorosłych legitymują się bardzo dobrą zdawalnością matur
w porównaniu z innymi szkołami tego typu w woj. Opolskim.

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - 325509
– SZKOŁA POLICEALNA – PODBUDOWA SZKOŁA ŚREDNIA
Cykl kształcenia: 1,5 roku — 3 semestry
Kwalifikacja K1 – ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM
W ŚRODOWISKU PRACY (Z.13.)

Na tym kierunku nauczymy Cię, jak dbać o bezpieczeństwo pracowników, jak analizować
i oceniać zagrożenia, jak zapobiegać wypadkom w zakładach pracy oraz jak usuwać ich
skutki. Nauczysz się również przewidywać potencjalne zagrożenia. Nasi specjaliści zapoznają
Cię z budową maszyn oraz podstawami toksykologii. Pokażemy Ci, jak opracowywać
wewnętrzne zarządzenia, regulaminy i ogólne instrukcje dotyczące BHP oraz na co zwrócić
uwagę przy opiniowaniu instrukcji szczegółowych. Nauczymy Cię nadzorować warunki
pracy i przeprowadzać ich systematyczne kontrole. Zapoznamy Cię także z procedurami
dokonywania oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac.
Dowiesz się też, jak szkolić pracowników w zakresie BHP.
Perspektywy zatrudnienia:
Mając odpowiednie uprawnienia, możesz pracować 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 otworzyć własną działalność
w tym zakresie, a także pełnić obowiązki inspektora bhp w niewielkiej firmie w której jesteś
zatrudniony.
Kwalifikacja obejmuje:
- analizę i ocenę zagrożeń,
- ergonomię i fizjologię ,
- metodologię wypadkowości ,
- metodyki prowadzenia szkoleń w zakresie bhp ,
- prawo pracy ,
- techniczne bezpieczeństwo pracy ,
- zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieną pracy.

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
– SZKOŁA POLICEALNA – PODBUDOWA SZKOŁA ŚREDNIA
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.

