
Zdobądź nowe kwali�ikacje, zdaj maturę, wybierz zawód

Oddajemy w Państwa ręce mały przewodnik po ofertach dokształcania i doskonalenia zawodowego 
w publicznych placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego. Rozwiązania, które prezentujemy 

wychodzą naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie 
zawodowe w trakcie pracy zawodowej. 

Udział w kwalifi kacyjnych kursach zawodowych czy uzupełnienie wykształcenia ogólnego zwiększą Państwa 
szanse zawodowe na coraz bardziej wymagającym i zmieniającym się rynku pracy.

Co to jest kwali�ikacyjny kurs zawodowy (KKZ)?

Kwalifi kacyjny kurs zawodowy (KKZ) to nowoczesny sposób kształcenia 
zawodowego dający osobom dorosłym możliwość przygotowania się do 

uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia.
KKZ to kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową 

kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifi kacji. Natomiast kwalifi kacja 
w zawodzie to wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów 
kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję 
egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifi kacje w zawodzie w zakresie 
tej kwalifi kacji. Zdając taki egzamin kursant otrzymuje świadectwo potwierdzające daną 
kwalifi kację w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifi kacji składających się na dany zawód 
wraz z potwierdzeniem średniego wykształcenia oznacza zdobycie pełnego zawodu 
i uzyskanie dyplomu technika w danym zawodzie.

Ile kwali�ikacji ma zawód?

Liczba kwalifi kacji możliwych do uzyskania jest uzależniona 
od zawodu. Są zawody jednokwalifi kacyjne – np. kucharz, 

fryzjer, sprzedawca, dwukwalifi kacyjne – np. technik transportu 
kolejowego, technik usług fryzjerskich i trójkwalifi kacyjne – np. 
technik budownictwa, technik elektryk.

Kto może otrzymać dyplom potwierdzający 
kwali�ikacje zawodowe w określonym zawodzie?

Warunkiem uzyskania dyplomu jest potwierdzenie 
wszystkich kwalifi kacji wyodrębnionych w danym 

zawodzie oraz posiadanie odpowiedniego poziomu wykształcenia. 
W przypadku zawodu nauczanego na poziomie zasadniczej 

szkoły zawodowej jest to wykształcenie zasadnicze zawodowe, 
natomiast w przypadku zawodu na poziomie technikum jest to 
wykształcenie średnie.
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   OŚRODEK AKREDYTOWANY

 Kwali�ikacyjne Kursy Zawodowe w branży: 
• USŁUGOWEJ: 

Kwalifi kacje A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich i A.23. 
Projektowanie fryzur
XXI wiek to wzmożone zapotrzebowanie na usługi, dzisiaj każdy chce 
być elegancki i zadbany. Jeżeli interesuje Cię świat mody, piękna 
i elegancji, masz zdolności kreatywne, nie boisz się nowych 
wyzwań, jesteś otwarty na zmiany a kontakt z drugą osobą 
sprawia Ci radość, czujesz że dotychczasowe wykształcenie nie 
daje Ci szansy na rynku pracy i nie jest też tym, czym chciałbyś się 
dalej zajmować – postaw na zawód w, którym będziesz się mógł 
realizować i spełniać swoje marzenia. W Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego masz szansę rozpocząć naukę na bezpłatnym 
Kwalifi kacyjnym Kursie Zawodowym w zawodzie – fryzjer oraz technik usług 
fryzjerskich.

GASTRONOMICZNEJ: 
Kwalifi kacja T.3. Produkcja wyrobów piekarskich
W żywieniu człowieka coraz większe znaczenie mają produkty zbożowe, 

w tym głównie wyroby piekarskie. Wynika to z najnowszych trendów w zakresie 
racjonalnego żywienia. Nowe reguły gospodarki rynkowej powodują, że następuje 
dokładne dostosowanie produkowanych asortymentów do potrzeb rynku np. 
produkcja wyrobów o obniżonej wartości energetycznej i wyższej wartości 

biologicznej, produkcja pieczywa drobnego w różnych gatunkach i kształtach o zróżnicowanym składzie 
surowcowym, produkcja pieczywa o przedłużonej trwałości. W związku z tym rozwój branży piekarskiej 
następuje w sposób ciągły, a to powoduje, że rynek pracy jest otwarty na profesjonalnych piekarzy. Postaw 
na zawód, w, którym będziesz się mógł realizować, a jeżeli jesteś osobą przedsiębiorczą możesz otworzyć 
własną fi rmę piekarską. 

Kwalifi kacja T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
Przemysł mięsny jest to gałąź gospodarki, która rozwija się bardzo dynamicznie, a smakoszy 
wędlin chyba nigdy nie zabraknie. Któż z nas nie skusi się na wędzoną szynkę pachnącą jałowcem, 
pysznego, kruchego kabanosa lub inną mięsna przekąskę. W związku z tym rynek pracy oczekuje 
na profesjonalnych wędliniarzy, którzy sprostają wymaganiom rynku. Jeśli chcesz zdobyć zawód, 
pożądany na rynku i spełniający twoje ambicje zgłoś się do Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Umożliwimy Ci zdobycie kwalifi kacji w zawodzie wędliniarz, 
które pomogą w znalezieniu pracy w zakładach przetwórstwa mięsnego.

• OPIEKUŃCZEJ: 
Kwalifi kacja Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych
Sprawowanie opieki nad osobą niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa 
zdrowotnego i higieny osobistej oraz pomaganie w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie 
gospodarowania budżetem, robieniem zakupów, sporządzaniem posiłków jak i utrzymywaniu porządku 
w domu to podstawowe zadania pracy opiekunki środowiskowej. Jest to praca dla osób cechujących się 
empati ą, wyrozumiałością a także cierpliwością. Niezmiernie ważne jest, aby dopasować się do potrzeb 
i charakteru osoby potrzebującej naszej pomocy. 
Ukończenie kursu daje możliwość uzyskania zawodu opiekunki środowiskowej.

Kwalifi kacja Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
W dzisiejszych czasach warto stawiać na zawody, w których pracownicy zawsze będą poszukiwani i dobrze 
wynagradzani. Kurs z zakresu udzielania pomocy i organizowania wsparcia osobie niepełnosprawnej 
z rozszerzonym językiem niemieckim umożliwi Ci zdobycie zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej.
Na kursie nauczysz się m.in. udzielać pomocy osobom niepełnosprawnym w korzystaniu z różnych form 
kompleksowej rehabilitacji, dowiesz się jak wspierać te osoby w dążeniu do samodzielności życiowej i jak 
motywować je do aktywności społecznej i zawodowej.

Wszelkich informacji dotyczących terminów kursów i naboru uczestników udziela sekretariat naszej 
placówki. Informacje dostępne są również telefonicznie pod numerem telefonu: 77 418 12 86 w.28

ZAPEWNIAMY CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE 
WRAZ Z BAZĄ NOCLEGOWĄ

      Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
                    im. Ks. dr Jana Dzierżona w Bogdańczowicach
                           Bogdańczowice 1A 46-233 Bąków, tel./fax 77 413 18 04 
                          e-mail: sekretariat@zsckrbogdanczowice.pl, www.zsckrbogdanczowice.pl

W zakresie kształcenia dla dorosłych organizujemy wrześniowy i styczniowy nabór 
słuchaczy kwalifi kacyjnego kursu zawodowego w zawodach rolnik (kwalifi kacja R.3. 
Prowadzenie produkcji rolniczej) i pszczelarz (kwalifi kacja R.4. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej).

Zdobyte kwalifi kacje umożliwiają sięgnięcie bez ograniczeń po fundusze unijne. 
Zajęcia odbywają się w formie zaocznej. 



rządowej i samorządowej oraz innych podmiotach jak przedsiębiorstwa lub organizacje społeczne. Uzyska 
kompetencje pozwalające na prowadzenie spraw administracyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych 
urządzeń oraz systemów informatycznych.

• Pracownik organizacji reklamy A.26 (Sprzedaż produktów i usług reklamowych). Absolwent kursu może 
podjąć pracę w działach marketi ngu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń, działach 
promocji środków masowego przekazu, agencjach i studiach grafi cznych, agencjach do spraw kontaktów 
z prasą i kształtowania opinii publicznej (Public Relati ons), w prasie, radio i telewizji.
turystyczno-gastronomicznej

• Pracownik żywienia i usług gastronomicznych T.15 (Organizacja żywienia i usług gastronomicznych). Po 
ukończeniu kursu można podjąć pracę w ośrodkach wypoczynkowych, hotelach, restauracjach i innych 
obiektach żywienia zbiorowego, instytucjach zajmujących się żywnością, organizacjach ochrony konsumenta. 
Można także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, domowych, 
hotelarskich i agroturystycznych.

• Pracownik recepcji hotelowej T. 11 (Planowanie i realizacja usług w recepcji). Po ukończeniu kursu absolwent 
może podjąć pracę w obiektach polskiej i zagranicznej bazy noclegowej, hotelach, motelach, pensjonatach, 
kwaterach agroturystycznych, obiektach gastronomicznych. 

• Pracownik obsługi turystycznej T.13 (Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych). Po ukończeniu kursu 
można podjąć pracę w biurach podróży, ośrodkach wypoczynkowych, centrach informacji turystycznej, fi rmach 
marketi ngowych zajmujących się promocją ruchu turystycznego, jako pilot wycieczek krajowych i zagranicznych 
oraz jako animator czasu wolnego.

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 -   
        Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku
 46-200 Kluczbork, ul. Byczyńska 7, tel./fax  77 418 26 00 
 www.zsp2kluczbork.pl, www.zsp2klb.prv.pl, e-mail: zsp2klb@wp.pl  

        Szkoła Policealna Nr 2 dla Dorosłych
• technik transportu drogowego – 2 lata
• technik usług pocztowych i fi nansowych – 1 rok

        II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
Zapraszamy osoby dorosłe do nauki w klasie humanistyczno-geografi cznej.
Możecie Państwo wybrać przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, wiedza o społeczeństwie lub 
język angielski, geografi a.
Nauka w szkole trwa trzy lata i jest bezpłatna. 

       Kwali�ikacyjne Kursy Zawodowe w branży: 
ELEKTRYCZNEJ m.in. kwalifi kacja E.07 – Montaż i konserwacja maszyn 
i urządzeń elektrycznych
Ukończenie kursu daje możliwość uzyskania zawodu elektromechanik. 
Elektromechanik montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz urządzenia 
elektryczne. Ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych po 
montażu i konserwacji. Uzyskując zawód elektromechanika można pracować 
w przedsiębiorstwach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne, sprzęt 
gospodarstwa domowego, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, urządzenia 
chłodnicze lub dźwigowe, a także urządzenia elektryczne taboru kolejowego.

SAMOCHODOWEJ m.in. kwalifi kacja M.18 – Diagnozowanie i naprawa 
podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Ukończenie kursu daje możliwość uzyskania zawodu mechanik pojazdów 
samochodowych. 

Nauka jest bezpłatna

        Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku
 46-200 Kluczbork, ul. Byczyńska 7, tel./fax  77 418 26 00 
 www.zsp2kluczbork.pl, www.zsp2klb.prv.pl, e-mail: zsp2klb@wp.pl 

Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje obsługę, diagnostykę i naprawę 
pojazdów samochodowych.
Pracę można znaleźć w warsztatach samochodowych, stacjach 
diagnostycznych, w przedsiębiorstwach produkujących 
pojazdy i ich zespoły, małych zakładach obsługowo – 
naprawczych.

• MECHANICZNEJ m.in. kwalifi kacje 
M.19 – Użytkowanie obrabiarek 
skrawających i  M.20 – Wykonywanie 
i naprawa elementów maszyn, 
urządzeń i narzędzi

Ukończenie kursu M.19 daje 
możliwość uzyskania zawodu operator 
obrabiarek skrawających natomiast 
ukończenie kursu M.20 – zawodu 
ślusarz. 
Operator obrabiarek skrawających obsługuje obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie, 
przystosowane do obróbki elementów, polegającej na zdejmowaniu warstwy materiału w celu nadania 
im wymaganych kształtów, wymiarów i chropowatości powierzchni zgodnie z dokumentacją.
Pracę można znaleźć w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, 
zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń.
Ślusarz wykonuje, naprawia oraz konserwuje elementy maszyn, urządzeń oraz narzędzi. Pracę można 
znaleźć w zakładach usługowych naprawy sprzętu domowego, wyrobów artystycznych, zakładach 
przemysłowych, administracji domów mieszkalnych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się 
wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej, konserwacją i naprawą sprzętu 
mechanicznego.

• BUDOWLANEJ m.in. kwalifi kacja B.18 – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Ukończenie kursu daje możliwość uzyskania zawodu murarz - tynkarz. 
Murarz – tynkarz wykonuje zaprawy budowlane i mieszanki betonowe. Muruje z cegły, pustaków, bloczków 
i innych materiałów budowlanych, konstrukcje budowlane oraz wykonuje ich remonty i rozbiórkę. 
Wykonuje tynki oraz ich naprawy i konserwacje. Pracę można znaleźć w przedsiębiorstwach budowlanych 
oraz rzemieślniczych zakładach remontowo – budowlanych.

• HANDLOWEJ m.in. kwalifi kacja A.18 – Prowadzenie sprzedaży 
Ukończenie kursu daje możliwość uzyskania zawodu 
sprzedawca. 

Sprzedawca obsługuje klientów, obsługa ta powinna być sprawna, 
kompetentna i kulturalna. Uzyskując zawód sprzedawcy można 
pracować w różnych miejscach sprzedaży detalicznej i hurtowej.

Pozostałe kursy zawodowe dla dorosłych:
• kurs spawania (certyfi kat wydany przez TÜV Rheinland) 
• kurs na wózki widłowe 
• kurs na wymianę butli gazowych wózków widłowych
• kurs pedagogiczny

Gwarantujemy:
• nowoczesną bazę dydaktyczną
• kształcenie fachowców poszukiwanych na rynku pracy 

Ile trzeba zapłacić? 
    

Jakie są korzyści?

Dzięki temu, iż zawody są podzielone na kwalifi kacje, 
możliwe jest szybsze przekwalifi kowanie się bądź 

zdobycie nowych uprawnień w zawodzie. W obrębie zawodów 
pokrewnych często wymagane są te same kwalifi kacje, co oznacza, 
że osoba, która zdobędzie kilka pokrewnych kwalifi kacji będzie mogła 
wykonywać więcej niż jeden zawód.

Jakie kursy prowadzimy?

Największą popularnością cieszą się obecnie kursy związane z branżą mechaniczną, 
handlową i elektryczną. Są one prowadzone w systemie zaocznym. Warunkiem utworzenia danego 

kursu jest zapisanie się minimum 20 osób.

Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą kwalifi kacyjnych kursów zawodowych 
i  publicznych szkół dla dorosłych w powiecie kluczborskim.

 Zespół Szkół Ogólnokształcących 
 im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
 ul. Mickiewicza 10, 46 - 200 Kluczbork, tel. 77 418 12 70

        I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Zapraszamy osoby dorosłe do nauki w klasie humanistyczno-geografi cznej.
Możecie Państwo wybrać przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, wiedza 
o społeczeństwie lub język angielski, geografi a.
Nauka w szkole trwa trzy lata i jest bezpłatna. 
Zajęcia są organizowane w weekendy.

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kluczborku 
 ul. Marii Skłodowskiej – Curie 13, 46-200 Kluczbork 
 tel./fax 77 418 25 46, e-mail: zsp1kluczbork@wp.pl, www.zsp1kluczbork.pl

        Szkoła Policealna Nr 3 dla Dorosłych 
• technik administracji – 2 lata,
• technik bezpieczeństwa i higieny pracy  – 1,5 roku.

       Kwali�ikacyjne Kursy Zawodowe w branży: 
administracyjno-usługowej

• Pracownik biurowy A.35 (Planowanie i prowadzenie działalności 
w organizacji). Po ukończeniu kursu absolwent będzie posiadał 
umiejętności organizowania działa lności gospodarczej, obliczania 
podatków, prowadzenia spraw kadrowo – płacowych oraz sporządzania 
planów, analiz i sprawozdań. Osoba taka może podjąć pracę w instytucjach 
związanych z bankowością, ubezpieczeniami, podatkami, w miejscach, 
w których potrzebna jest wiedza z zakresu fi nansów i rachunkowości.

• Pracownik administracji A.68 (Obsługa klienta w jednostkach 
administracji). Po ukończeniu kursu absolwent będzie przygotowany 
do podjęcia pracy biurowej w urzędach administracji publicznej 


