CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
CZŁUCHÓW
ul. Szczecińska 8 , 77-300 Człuchów
tel./fax (059) 8344733
e-mail: cku-czluchow@wp.pl
REKRUTACJA NA FORMY POZASZKOLNE
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Absolwentów : szkól podstawowych , gimnazjów , branżowych szkół I stopnia ,
szkół średnich a także słuchaczy liceum ogólnokształcącego
zapraszamy na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe
w zawodach :
Zawód
Technik administracji
Technik usług
kosmetycznych
Fryzjer
Asystent osoby
niepełnosprawnej
Opiekun osoby starszej
Opiekunka środowiskowa
Rolnik / technik rolnik

Cukiernik , piekarz

Przetwórca mięsa
Kucharz

kwalifikacje
EKA.01. Obsługa klienta w
jednostkach administracji
FRK.04. Wykonywanie
zabiegów kosmetycznych

Okres trwania
2 lata
2 lata

FRK.01. Wykonywanie usług
fryzjerskich
SPO.01. Udzielanie pomocy i
organizowania wsparcia osobie
niepełnosprawnej
SPO.02. Świadczenie usług
opiekuńczo – wspierających
osobie starszej
SPO.05 Świadczenie usług
opiekuńczych
ROL.04. Prowadzenie
produkcji rolniczej
ROL.10. Organizacja i
nadzorowanie produkcji
rolniczej

1,5 roku

SPC.01. Produkcja wyrobów
cukierniczych
SPC.03 . Produkcja wyrobów
piekarskich
SPC.04.Produkcja przetworów
mięsnych i tłuszczowych
HGT.02. Przygotowanie i
wydawanie dań

1,5 roku

1 rok - wymagane
wykształcenie średnie
2 lata
1 rok - wymagane
wykształcenie średnie
1,5/2 lata

1,5 roku
1,5 roku

HGT.01. Wykonywanie usług
kelnerskich

Kelner

1,5 roku

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia Ci przystąpienie do
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie identycznego jak w szkołach
policealnych i technikach oraz uzyskanie tytułu zawodowego .
Wymagane dokumenty






wniosek / podanie o przyjęcie ( na druku CKU , do pobrania z sekretariatu , naszej
strony internetowej .
świadectwo ukończenia szkoły ( szkoła podstawowa / gimnazjum / zasadnicza szkoła
zawodowa / szkoła średnia )
2aktualne fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z numerem PESEL
zaświadczenie lekarskie , zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu , wydane zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art.6 ust.5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy
(.Dz.U z 2014r. poz. 1184)

Dokumenty należy składać od 24 maja 2021r. w sekretariacie Centrum.
Numer telefonu 59 83 44 733

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
CZŁUCHÓW
ul. Szczecińska 8 , 77-300 Człuchów
tel./fax (059) 8344733
e-mail: cku-czluchow@wp.pl
REKRUTACJA NA FORMY POZASZKOLNE
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Absolwentów : szkól podstawowych , gimnazjów , branżowych szkół I stopnia ,
szkół średnich a także słuchaczy liceum ogólnokształcącego
zapraszamy na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe
w zawodach :
Zawód
Technik administracji
Technik usług
kosmetycznych
Fryzjer
Asystent osoby
niepełnosprawnej
Opiekun osoby starszej
Opiekunka środowiskowa
Rolnik / technik rolnik

Cukiernik , piekarz

Przetwórca mięsa

kwalifikacje
EKA.01. Obsługa klienta w
jednostkach administracji
FRK.04. Wykonywanie
zabiegów kosmetycznych

Okres trwania
2 lata
2 lata

FRK.01. Wykonywanie usług
fryzjerskich
SPO.01. Udzielanie pomocy i
organizowania wsparcia osobie
niepełnosprawnej
SPO.02. Świadczenie usług
opiekuńczo – wspierających
osobie starszej
SPO.05 Świadczenie usług
opiekuńczych
ROL.04. Prowadzenie
produkcji rolniczej
ROL.10. Organizacja i
nadzorowanie produkcji
rolniczej

1,5 roku

SPC.01. Produkcja wyrobów
cukierniczych
SPC.03 . Produkcja wyrobów
piekarskich
SPC.04.Produkcja przetworów
mięsnych i tłuszczowych

1,5 roku

1 rok wymagane
wykształcenie średnie
2 lata
1 rok wymagane
wykształcenie średnie
1,5/2 lata

1,5 roku

HGT.02. Przygotowanie i
wydawanie dań
HGT.01. Wykonywanie usług
kelnerskich

Kucharz
Kelner

1,5 roku
1,5 roku

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia Ci przystąpienie do
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie identycznego jak w szkołach
policealnych i technikach oraz uzyskanie tytułu zawodowego .
Wymagane dokumenty






wniosek / podanie o przyjęcie ( na druku CKU , do pobrania z sekretariatu , naszej
strony internetowej .
świadectwo ukończenia szkoły ( szkoła podstawowa / gimnazjum / zasadnicza szkoła
zawodowa / szkoła średnia )
2aktualne fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z numerem PESEL
zaświadczenie lekarskie , zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu , wydane zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art.6 ust.5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy
(.Dz.U z 2014r. poz. 1184)

Dokumenty należy składać od 24 maja 2021r. w sekretariacie Centrum.
Numer telefonu 59 83 44 733

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
CZŁUCHÓW
ul. Szczecińska 8 , 77-300 Człuchów
tel./fax (059) 8344733
e-mail: cku-czluchow@wp.pl
REKRUTACJA DO SZKÓŁ POLICEALNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

SZKOŁA POLICEALNA
Szkoła policealna skierowana jest do osób posiadających wykształcenie średnie
(niekonieczna matura), Umożliwia kształcenie w wybranym zawodzie i przygotowuje
do zdania egzaminu zawodowego, celem uzyskania dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje.

W ofercie edukacyjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie
Zawód
Technik administracji
Technik organizacji turystyki

kwalifikacje
EKA.01. Obsługa klienta w
jednostkach administracji
HGT.07 Przygotowywanie
imprez i usług turystycznych

Okres trwania
2 lata
2 lata

Technik usług kelnerskich

HGT.01. Wykonywanie usług
kelnerskich

2 lata

Technik bhp

BOP.01 Zarządzanie
bezpieczeństwem w środowisku
pracy
SPO.01 Udzielenie pomocy i
organizacja wsparcia osobie
niepełnosprawnej
SPO.02. Świadczenie usług
opiekuńczo- wspierających
osobie starszej
SPO.05. Świadczenie usług
opiekuńczych

1,5 roku

Asystent osoby
niepełnosprawnej
Opiekun osoby starszej
Opiekunka środowiskowa

:

1 rok wymagane
wykształcenie średnie
2 lata
1 rok wymagane
wykształcenie średnie

Ukończenie szkoły policealnej umożliwia Ci przystąpienie do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz uzyskanie tytułu zawodowego .

Wymagane dokumenty






wniosek / podanie o przyjęcie ( na druku CKU , do pobrania z sekretariatu , naszej
strony internetowej .
świadectwo ukończenia szkoły ( szkoła podstawowa / gimnazjum / zasadnicza szkoła
zawodowa / szkoła średnia )
2aktualne fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z numerem PESEL
zaświadczenie lekarskie , zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu , wydane zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art.6 ust.5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy
(.Dz.U z 2014r. poz. 1184)

Dokumenty należy składać od 24 maja 2021r. w sekretariacie Centrum.
Numer telefonu 59 83 44 733

