BEZPŁATNE

KWALIFIKACYJNE
KURSY ZAWODOWE

dla osób pełnoletnich:
po zasadniczej szkole zawodowej, szkole średniej,
gimnazjum,
8-letniej szkole podstawowej

Nazwa
kwalifikacyjnego
Lp.
kursu
zawodowego
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
W Białymstoku
w roku szkolnym 2014/2015
ogłasza nabór na:

1

2

R.16.
Organizacja i
nadzór produkcji
rolniczej

3

T.7. Prowadzenie
działalności
turystycznej na
obszarach
wiejskich

TWOJA SZANSA NA
RYNKU PRACY!!!
Jeżeli chcesz
uzupełnić swoje kwalifikacje
zawodowe,
zdobyć nowy zawód, zmienić
pracę

R.3.
Prowadzenie
działalności
rolniczej

Uzyskany tytuł
zawodowy z
kwalifikacją
zawodów
szkolnictwa
zawodowego
Rolnik
po zdaniu
egzaminu
Technik rolnik
po zdaniu
egzaminu
z dwóch
kwalifikacji:
R.3, R.16.
oraz
ukończenie
szkoły średniej
Technik
turystyki
wiejskiej
– po zdaniu 2
egzaminów

Czas
trwania

Ilość
godzin

1 rok

644

7 miesięcy

1 rok

250

644

Zajęcia będą się odbywać w systemie zaocznym - do
uzgodnienia (propozycja: czwartek, sobota lub inne dni - w
godzinach popołudniowych).
Zgodnie z reformą MEN, od września 2012 roku w system
oświaty
zostają
włączone
kwalifikacyjne
kursy
zawodowe dla osób dorosłych, podczas których osoby
pełnoletnie będą mogły:
 zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe,
 uzyskać tytuł technika w danym zawodzie,
 otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu
– otrzymuje je osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs
zawodowy, kurs umiejętności zawodowych, kurs
kompetencji ogólnych,
 otrzymać świadectwo potwierdzające uzyskanie
kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
- otrzymuje je osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs
zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie,
 otrzymać
dyplom
potwierdzający
kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie – otrzymuje je
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
zawodzie).

Wymagane dokumenty:
 świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (8-letnia Szkoła
podstawowa, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
Technikum, Liceum)
 podanie i kwestionariusz (do pobrania
internetowej szkoły lub w sekretariacie),

ze

strony

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych - do wykonywania zawodu - wystawione
przez lekarza medycyny pracy (w tym badania sanitarnoepidemiologiczne).
 Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie szkoły
tel. 85 - 741 10 75.



Dodatkowe informacje będą umieszczane
sukcesywnie na szkolnej stronie internetowej
www.zsrckp.pl

