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Wstęp
Po raz piąty pracownicy Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
(CDZdM)

w

Poznaniu

przygotowali

zestawienie

szkół

policealnych

oraz

kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
Kwalifikacyjny
uzupełnienia

kurs

kwalifikacji

zawodowy

1

zawodowych,

to

elastyczna

bez

względu

i

wygodna

na

forma

dotychczasowe

wykształcenie. Poszczególne kwalifikacje mogą być nabywane przez osoby
dorosłe (od 18 roku życia) na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Minimalna
liczba godzin kształcenia na kursie jest równa minimalnej liczbie godzin
kształcenia zawodowego określonej w podstawie
w

zawodach

dla

danej

kwalifikacji.

2

programowej

Ukończenie

tego

kształcenia

kursu

umożliwia

przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie
danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną.
Osoba,

która

ukończy

kwalifikacyjny

kurs

zawodowy

i

zda

egzamin

potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje
świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie
będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany
dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub
średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych
w

danym

kwalifikacji

zawodzie,

czyli

wyodrębnionych

posiada
w

świadectwa

danym

potwierdzające

zawodzie.

W

przypadku

uzyskanie
zawodu

nauczanego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej jest to wykształcenie
zasadnicze zawodowe, natomiast w przypadku zawodu „technikalnego”, jest to
wykształcenie średnie.
Podział każdego zawodu na kwalifikacje stwarza nowe możliwości, ułatwia
przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych.
Jest to elastyczna i wygodna forma kształcenia, dzięki której można wybrać

1

Definicja kwalifikacyjnego kursu zawodowego określona została w art. 3 pkt 20 ustawy o systemie oświaty
w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw opublikowanej w Dzienniku Ustaw Nr 205, poz. 1206.
2
Kwalifikacje w zawodzie, które mogą być kształcone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, wskazane są
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 stycznia 2011r. (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2012, poz. 7).

z programu nauczania danego zawodu tylko jedną kwalifikację, uprawniającą do
wykonywania konkretnych czynności.
Modernizacja

kształcenia

zawodowego

zakłada,

że

do

kwalifikacji

i kompetencji wymaganych na rynku pracy można dochodzić różnymi drogami,
poprzez kształcenie w trybie szkolnym i pozaszkolnym, formalnym, nieformalnym
i pozaformalnym, a wiedza i nabyte umiejętności muszą być aktualizowane przez
całe życie.
Wprawdzie osoby dorosłe mogą, tak jak dotychczas, uzyskiwać lub
podwyższać

poziom

wykształcenia

w

szkole

podstawowej

dla

dorosłych,

gimnazjum dla dorosłych lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, ale nowym
rozwiązaniem, istotnym z punktu widzenia funkcjonowania na rynku pracy, jest
możliwość uzyskiwania lub uzupełniania kwalifikacji zawodowych w formach
pozaszkolnych, w elastycznym systemie kształcenia ustawicznego wpisanego
w system oświaty i ściśle powiązanego ze szkolnictwem zawodowym.

Informator szkół policealnych i kursów kwalifikacyjnych ma służyć zarówno
pracownikom CDZdM, jak również pozostałym osobom wspierającym:
1) licealistów/ uczniów szkół technikalnych z klas czwartych wybierających
ścieżkę kształcenia zawodowego,
2) maturzystów, którzy oprócz kształcenia wyższego aspirują do tego, by
uzyskać tytuł technika,
3) absolwentów liceów i szkół technikalnych poszukujących możliwości
kształcenia lub zmiany w dotychczasowej edukacji.

BEZPŁATNE SZKOŁY POLICEALNE
ORAZ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
KONTAKT

ul. Jawornicka 1
60-161 Poznań
tel. 61 66 06 600

OFERTA EDUKACYJNA

Szkoła Policealna dla Dorosłych
Zawody:
 technik rachunkowości
 technik administracji

sekretariat: 61 66 06 606

 technik bezpieczeństwa i higieny pracy

kursy i szkolenia: 61 66 06

 technik informatyk

619



fax 61 66 06 601

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Nauka trwa 2 lata i odbywa się w trybie zaocznym.

sekretariat@ckziupoznan.pl
www.ckziupoznan.pl

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
A.36 Prowadzenie rachunkowości
M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
E.3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektrycznych
M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
M.15 Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych
M.16 Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i
urządzeń precyzyjnych
E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i
urządzeń
Nauka odbywa się w trybie zaocznym i trwa od 1 do 2,5 roku.

Zespół Szkół Licealno-Technicznych
Szkoła Policealna dla dorosłych nr 19
KONTAKT

ul. 28 Czerwca 1956 r. 352/360
61-441 Poznań

OFERTA EDUKACYJNA

Szkoła Policealna dla dorosłych nr 19
Zawód:
 technik informatyk

tel./fax 61 832 00 33
sekretariat@zslt.edu.pl

Nauka trwa 2 lata i odbywa się w trybie zaocznym.

www.zslt.edu.pl

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu
KONTAKT

OFERTA EDUKACYJNA

ul. Borówki 10, 61-304 Poznań

Medyczne Studium Zawodowe im. Polskiego Czerwonego Krzyża

sekretariat ul. Borówki 10:

Zawody:

tel. 61 8768251

 opiekun medyczny (1 rok nauki, tryb zaoczny)

sekretariat ul. Mostowa 6:

 asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok nauki, tryb zaoczny)

tel. 61 8529625

 asystentka stomatologiczna (1 rok nauki, tryb dzienny)

www.wsck.pl

 opiekunka dziecięca (2 lata nauki, tryb dzienny)
 higienistka stomatologiczna (2 lata nauki, tryb dzienny)
 technik dentystyczny (2,5 roku nauka, tryb dzienny)
 opiekun w domu pomocy społecznej (2 lata nauki, tryb
zaoczny)
 opiekun osoby starszej (2 lata nauki, tryb zaoczny)
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Zawód:
 pracownik socjalny (3 lata)
Nauka w trybie zaocznym.
Policealna Szkoła Służb Medycznych i Społecznych dla
Dorosłych
Zawody:
 opiekun medyczny (1 rok)
 opiekun osoby starszej (2 lata)

 opiekun w Domu Pomocy Społecznej (2 lata)
 asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok)
 opiekunka dziecięca (2lata)
Nauka zawodów w trybie zaocznym, z wyjątkiem opiekunki
dziecięcej: tryb stacjonarno-wieczorowy (3 dni w tygodniu)

Medyczne Studium Zawodowe
KONTAKT

ul. Szamarzewskiego 99

OFERTA EDUKACYJNA

Zawody:

60-568 Poznań

 technik elektroradiolog (2,5 roku)

tel./fax 61 841 70 40,

 technik farmaceutyczny (2 lata)

61 847 30 00, 841 14 42

 technik usług kosmetycznych (2 lata)

sekretariat@msz.poznan.pl

 technik masażysta (2 lata)

www.msz.poznan.pl

 technik sterylizacji medycznej (1 rok)
 terapeuta zajęciowy (2 lata)
 ortopedysta (2 lata)
 technik elektroniki i informatyki medycznej (2 lata)
Nauka odbywa się w trybie dziennym.

Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56
KONTAKT

OFERTA EDUKACYJNA

ul. Śniadeckich 54/58

Szkoła Policealna

60-774 Poznań

Zawody:

sekretariat szkoły:

 technik rachunkowości

tel. 061 8658-683

 technik administracji

szkola@zsh.edu.pl

Nauka zawodów trwa 2 lata i odbywa się w trybie zaocznym.

sekretariat uczniowski:
tel. 061 8659-997

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

sekretariat@zsh.edu.pl

A.18 Prowadzenie sprzedaży

www.zsh.edu.pl

A.22 Prowadzenie działalności handlowej
A.36 Prowadzenie rachunkowości
A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
Nauka odbywa się w trybie zaocznym.

Zespół Szkół Budowlano - Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
KONTAKT

OFERTA EDUKACYJNA

ul. Raszyńska 48

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - w tym trybie można zdobywać

60 – 135 Poznań

zawody:

tel. 61 861 00 27

 technika budownictwa (3 lata)

fax 61 861 00 43

 technika technologii drewna (2 lata)

poczta@zsbd.pl

 technika urządzeń sanitarnych (3 lata)

www.zsbd.pl

Nauka odbywa się w trybie zaocznym.

Policealne Studium Piosenkarskie im. Czesława Niemena w Zespole Szkół
Muzycznych w Poznaniu
KONTAKT

ul. Głogowska 90

OFERTA EDUKACYJNA

Zawód:
 piosenkarz – aktor scen muzycznych

60 - 262 Poznań
tel. 61 8 666 129, 61 8 665 654,

Nauka trwa 3 lata i odbywa się w trybie dziennym.

fax 61 8 662 573
zsmuzycznych@wp.pl
www.zsm.poznan.pl

Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Poznaniu
KONTAKT

ul. Marszałkowska 40

OFERTA EDUKACYJNA

Szkoła Policealna nr 1

60-327 Poznań

 technik informatyk (2 lata)

I piętro pokój 118

 technik administracji (2 lata)

tel. 61 853 79 47

 technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku)

kom. 508 384 190

 technik rachunkowości (2 lata)

policealna@zsepoznan.pl

Nauka odbywa się w trybie dziennym.

telefon 61 867 22 22
kom. 505 135 323

Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych

zse@zsepoznan.pl

 technik informatyk (2 lata)

www.zsepoznan.pl

 technik rachunkowości (2 lata)
 technik administracji (1,5 roku)
 technik bezpieczeństwa i higieny pracy (2 lata)
Nauka odbywa się w trybie zaocznym.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń
peryferyjnych
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i
administrowanie sieciami
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz
administrowanie bazami
T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
T.14 Prowadzenie informacji turystycznej
A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
A.36 Prowadzenie rachunkowości
A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji
A.26 Sprzedaż produktów i usług programowych
A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
Nauka odbywa się w trybie zaocznym.

Szkoła policealna nr 18 w Zespole Szkół Geodezyjno - Drogowych w Poznaniu
KONTAKT

OFERTA EDUKACYJNA

ul. Szamotulska 33

Zawody:

60-365 Poznań

 technik pojazdów samochodowych (2 lata)

tel./fax 61 8672 680

 technik geodeta (2 lata)
Nauka odbywa się w trybie zaocznym.

tel. 61 8673 203
zsgd@zsgd.poznan.pl
www.zsgd.poznan.pl

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
KONTAKT

OFERTA EDUKACYJNA

ul. Czechosłowacka /27

Dzienne Studium Aspirantów

61-459 Poznań

Zawód:

tel. 61 835 58 47
61 835 58 46

 technik pożarnictwa
Naukę podjąć mogą osoby posiadające wykształcenie średnie do 23.

61 835 58 70

roku życia. Nauka odbywa się w systemie skoszarowanym.

61 835 58 63

Szczegółowe informacje nt. naboru:

fax 0-61 8301191

www.sapsp.edu.pl/strona.php/123_dzienne_studium_aspirantow.html

szkola@sapsp.edu.pl
www.sapsp.edu.pl

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Zaoczne Studium Aspirantów
Z.22. Wykonywanie działań ratowniczych
Z.23. Zarządzanie działaniami ratowniczymi
Naukę podjąć mogą jedynie funkcjonariusze Państwowej Straży
Pożarnej oraz osoby zatrudnione w jednostkach ochrony
przeciwpożarowej.

Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
KONTAKT

ul. Zamenhofa 142
Poznań 61-139

OFERTA EDUKACYJNA

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe


elektronicznych układów pojazdów samochodowych

+48 61 8 791 241
+48 61 8 77 09 08
zss@samochodowka.edu.pl

M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i



M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów
samochodowych

http://www.samochodowka.edu.pl Nauka odbywa się w trybie zaocznym.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 6
KONTAKT

ul. Działyńskich 4/5
61-727 Poznań
tel. 61 852 24 64

OFERTA EDUKACYJNA

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
 A.14 Realizacja procesów introligatorskich
INTROLIGATOR 732301

fax 61 852 43 78

 A.15 Realizacja procesów drukowania z form

sekretariat@lelewel.poznan.pl

 drukowych

www.lelewel.poznan.pl

 A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i
informacji w procesach produkcji, dystrybucji i
magazynowania
 A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji
procesów transportowych
 A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i

informacji w jednostkach organizacyjnych
 A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
 A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
 A.56 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu
drukowania
 A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
 A.55 Drukowanie cyfrowe
 A.15 Realizacja procesów drukowania z form drukowych
 A.40 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej
 A.40 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej
Nauka odbywa się w trybie zaocznym.

Szkoła Policealna Edicus
KONTAKT

OFERTA EDUKACYJNA

ul. Podgórna 3/1

Szkoła Policealna

61-829 Poznań

Zawody:

tel. 61 855 13 04

 florysta (1 rok)

poznan@edicus.pl

 technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku)

www.edicus.pl

 technik informatyk (2 lata)
 technik geodeta (2 lata)
 technik ochrony fizycznej i mienia (2 lata)
 technik rachunkowości (2 lata)
 technik turystyki wiejskiej (2 lata)
 technik usług pocztowych i finansowych (1 rok)
 technik weterynarii (2 lata)
Nauka we wszystkich zawodach odbywa się w trybie zaocznym.

Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
KONTAKT

ul. Świerkowa 8

OFERTA EDUKACYJNA

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

61-472 Poznań

 E.3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

tel. 61 8 32 19 49

 E.4 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

fax. 61 8 32 34 21

 E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

zsm@poznan.interklasa.pl

 E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów

www.zsken.pl

mechatronicznych
 E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 M.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
 M.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
Kursy kwalifikacyjne będą organizowane w formie zaocznej lub
stacjonarnej, dziennej lub wieczorowej zgodnie z preferencjami
uczestników.

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
KONTAKT

ul. Warzywna 19

OFERTA EDUKACYJNA

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

61-658 Poznań

 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

tel./fax 61 820 00 91

 T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów

office@zsps.poznan.pl
www.zsps.poznan.pl

spożywczych
 T.6. Sporządzanie potraw i napojów
 T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych
 T.3. Produkcja wyrobów piekarskich
 T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
 T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji
 T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi
hotelarskie
Nauka na każdym kursie trwa 2 lata i odbywa się w trybie zaocznym.

Szkoła Policealna „Progres”
KONTAKT

OFERTA EDUKACYJNA

ul. Półwiejska 30

Szkoła Policealna

61-888 Poznań

Zawody:

tel. 61 853 36 05,

 technik administracji (2 lata)

61 853 31 03

 technik BHP (1,5 roku)

kom. 695 739 305

 technik usług kosmetycznych (2 lata)

poznan@szkolaprogres.pl

 technik rachunkowości (2 lata)

www.progresjeden.pl

 technik informatyk (2 lata)
 Florysta (1 rok)
 Opiekunka środowiskowa (1 rok)
 Technik turystyki wiejskiej (2 lata)
 Technik masażysta (2 lata)
 Opiekun w domu pomocy społecznej (2 lata)
 Technik usług pocztowych i finansowych (1 rok)
 Technik telekomunikacji (2 lata)
 Technik eksploatacji portów i terminali (2 lata)
 Technik geodeta (2 lata)
 Technik archiwista (2lata)
Nauka w systemie zaocznym w nowocześnie wyposażonych
pracowniach.

