Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

„Kto nie podejmuje trudów walki
ten ponosi koszty straconych szans”
***

Mamy

przyjemność

przedstawić

Państwu

ofertę

szkół

zaocznych

Zakładu

Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.
Ukończenie szkoły ZDZ pozwala na uzyskanie świadectw i dyplomów państwowych.
Absolwenci mają więc otwartą drogę do kontynuowania nauki we wszystkich szkołach
oraz uczelniach wyższych.
Prowadzimy następujące typy szkół zaocznych: licea ogólnokształcące dla dorosłych
oraz szkoły policealne. Kształcimy w 6 różnych zawodach.
W naszej działalności duży nacisk kładziemy nie tylko na jakość kształcenia,
ale również na przyjazną atmosferę oraz bezpieczeństwo w szkole.
Jakość

naszych

działań

potwierdzona

jest

wieloma

certyfikatami,

m.in. certyfikatem ISO. Daje to Klientom, czyli słuchaczom, gwarancję spełnienia ich
wymagań związanych z jak najwyższą jakością świadczonych usług.

Nasze szkoły – to szkoły przyjazne słuchaczom!

Mamy nadzieję, że ten informator
pomoże Państwu w szybszym i właściwym wyborze naszej szkoły.

ZAPRASZAMY!
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2

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Działamy na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
Nasze szkoły zlokalizowane są w następujących miejscowościach:


Białymstoku, ul. Sienkiewicza 77; tel. 85 675 24 91, 85 675 13 89



Bielsku Podlaskim, ul. Kryniczna 22; tel. 85 730 24 49



Ełku, ul. Armii Krajowej 43; tel. 87 620 26 10



Giżycku, ul. Kopernika 5; tel. 87 428 22 16



Hajnówce, ul. Armii Krajowej 52; tel. 85 682 24 85



Olecku, ul. Armii Krajowej 22A; tel. 87 520 26 35



Siemiatyczach, ul. Pałacowa 24; 85 655 21 43



Sokółce, ul. Grodzieńska 76; tel. 85 711 22 57



Węgorzewie, ul. Bolesława Prusa 8; tel. 87 427 20 23



Zambrowie, ul. Wojska Polskiego 5; 86 271 42 11

Otwieraj śmiało nowe rozdziały życia!

ZAPRASZAMY!

www.szkolyzdz.pl
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Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Ełk . Hajnówka . Giżycko . Olecko . Siemiatycze . Sokółka . Zambrów

Opis szkoły:
 podbudowa: szkoła podstawowa,
 4-letni cykl kształcenia,
 forma zaoczna
 słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły,
 szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu
maturalnego.

Wymagania stawiane kandydatom:
 świadectwo ukończenia 8-kl. szkoły podstawowej / gimnazjum / ZSZ/ branżowej
szkoły I stopnia,
 18 lat.

Uwaga!
Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia czy ZSZ mają możliwość przyjęcia od razu
na semestr III, co daje skrócony cykl kształcenia.

www.szkolyzdz.pl
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Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Szkoła Policealna
Kierunek kształcenia /zawód: Technik administracji
Bielsk Podlaski . Hajnówka . Zambrów
Opis zawodu:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji będzie przygotowany do
wykonywania następujących zadań zawodowych:
 wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
 sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
 prowadzenia postępowania administracyjnego.

Możliwości zatrudnienia:
Technik administracji może podejmować pracę w:
 administracji rządowej i administracjach specjalnych;
 jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach
powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy;
w samorządach zawodowych i gospodarczych;
 przedsiębiorstwach;
 organach organizacji społecznych i zakładach usługowych, na stanowiskach nie
wymagających innych, specjalistycznych kwalifikacji.

Charakterystyka szkoły:
 podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie,
 2-letni okres kształcenia,
 słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły,
a także dyplom zawodowy po zdaniu egzaminu zawodowego.
Forma kształcenia:
 zaoczna

Wymagania stawiane kandydatom:
 świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie,
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
na danym kierunku.
Uwaga!
Nie jest wymagane świadectwo dojrzałości!!!
Jest to szkoła, do której idziesz nawet bez zdanej matury.

www.szkolyzdz.pl
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Szkoła Policealna
Kierunek kształcenia /zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Bielsk Podlaski . Hajnówka . Zambrów
Opis zawodu:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy będzie
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:





oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez
czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych
związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy
i w odniesieniu do stanowisk pracy;
współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób
zawodowych;
organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Możliwości zatrudnienia:
Absolwenci szkoły policealnej kształcącej techników bezpieczeństwa i higieny pracy
znajdą zatrudnienie przede wszystkim w małych i średnich podmiotach gospodarczych.
Koncepcja kształcenia techników bhp zakłada kształcenie szerokoprofilowe tzn., że
absolwenci uzyskają kwalifikacje zawodowe umożliwiające pracę w różnych rodzajach
działalności gospodarczej.

Charakterystyka szkoły:
 podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie,
 1,5 - roczny okres kształcenia,
 słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły,
a także dyplom zawodowy po zdaniu egzaminu zawodowego.
Forma kształcenia:
 zaoczna

Wymagania stawiane kandydatom:
 świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie,
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
na danym kierunku.
Uwaga!
Nie jest wymagane świadectwo dojrzałości!!!
Jest to szkoła, do której idziesz nawet bez zdanej matury.
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Szkoła Policealna
Kierunek kształcenia /zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Hajnówka

Opis zawodu:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia będzie
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 organizowania i realizowania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego;
 organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających
obowiązkowej ochronie;
 organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych;
 organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych.

Możliwości zatrudnienia:
Technik ochrony fizycznej osób i mienia może podejmować pracę w:
 firmach ochroniarskich,
 agencjach ochrony,
 w firmach i zakładach, które widzą potrzebę zatrudnienia pracownika o opisanych
wyżej kwalifikacjach.
Można również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób
i mienia.

Charakterystyka szkoły:
 podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie,
 2-letni okres kształcenia,
 słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły,
a także dyplom zawodowy po zdaniu egzaminu zawodowego.
Forma kształcenia:
 zaoczna

Wymagania stawiane kandydatom:
 świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie,
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
na danym kierunku.
Uwaga!
Nie jest wymagane świadectwo dojrzałości!!!
Jest to szkoła, do której idziesz nawet bez zdanej matury.
www.szkolyzdz.pl
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Szkoła Policealna
Kierunek kształcenia /zawód: Technik usług kosmetycznych
Bielsk Podlaski . Hajnówka
Opis zawodu:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych będzie
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:





przeprowadzania diagnozy kosmetycznej;
wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;
udzielania porad kosmetycznych;
organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Możliwości zatrudnienia:
Technik usług kosmetycznych może podejmować pracę w:
 gabinetach kosmetycznych,
 gabinetach odnowy biologicznej,
 firmach kosmetycznych.
Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Charakterystyka szkoły:
 podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie,
 2-letni okres kształcenia,
 słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły,
a także dyplom zawodowy po zdaniu egzaminu zawodowego.
Forma kształcenia:
 zaoczna

Wymagania stawiane kandydatom:
 świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie,
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
na danym kierunku.
Uwaga!
Nie jest wymagane świadectwo dojrzałości!!!
Jest to szkoła, do której idziesz nawet bez zdanej matury.

www.szkolyzdz.pl
9

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Szkoła Policealna
Kierunek kształcenia /zawód: Florysta
Hajnówka . Zambrów
Opis zawodu:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie florysta będzie przygotowany do wykonywania
następujących zadań zawodowych:
 projektowania dekoracji roślinnych;
 wykonywania dekoracji roślinnych;
 aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.

Możliwości zatrudnienia:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie florysta może być zatrudniony we
florystycznych przedsiębiorstwach usługowo – handlowych, a także samodzielnie
prowadzić działalność gospodarczą.

Charakterystyka szkoły:
 podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie,
 1-roczny okres kształcenia,
 słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły,
a także dyplom zawodowy po zdaniu egzaminu zawodowego.
Forma kształcenia:
 zaoczna

Wymagania stawiane kandydatom:
 świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie,
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
na danym kierunku.
Uwaga!
Nie jest wymagane świadectwo dojrzałości!!!
Jest to szkoła, do której idziesz nawet bez zdanej matury.
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Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Szkoła Policealna
Kierunek kształcenia /zawód: Technik usług pocztowych i finansowych
Hajnówka
Opis zawodu:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych będzie
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 przyjmowania, przewozu, doręczania i wydawania przesyłek pocztowych i kurierskich;
 prowadzenia promocji i aktywnej sprzedaży towarów i usług świadczonych przez
operatora;
 wykonywania czynności rozdzielczo-ekspedycyjnych oraz prowadzenia dokumentacji;
 prowadzenia obrotu pieniężnego i usług bankowych.

Możliwości zatrudnienia:
Absolwentom szkoły kształcącej w zawodzie technik usług pocztowych
i finansowych pracę oferują operatorzy o zasięgu ogólnopolskim (Poczta Polska, DHL
EXPRESS (Poland), InPost, OPEK, DPD Polska, K-EX)) jak i lokalnym. Natomiast osoby
przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę usługową.

Charakterystyka szkoły:
 podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie,
 1-roczny okres kształcenia,
 słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły,
a także dyplom zawodowy po zdaniu egzaminu zawodowego.
Forma kształcenia:
 zaoczna

Wymagania stawiane kandydatom:
 świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie,
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
na danym kierunku.
Uwaga!
Nie jest wymagane świadectwo dojrzałości!!!
Jest to szkoła, do której idziesz nawet bez zdanej matury.
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Wykaz
szkół zaocznych prowadzonych przez
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
/według powiatów/

Szkoła

Kierunek kształcenia

Szkoła policealna

technik administracji

6

Szkoła policealna

technik bezpieczeństwa i higieny pracy

7

Szkoła policealna

technik usług kosmetycznych

9

Strona

Bielsk Podlaski

Ełk
Liceum ogólnokształcące

5

Liceum ogólnokształcące

5

Liceum ogólnokształcące

5

Giżycko

Hajnówka
Szkoła policealna

technik administracji

6

Szkoła policealna

technik bezpieczeństwa i higieny pracy

7

Szkoła policealna

technik ochrony fizycznej osób i mienia

8

Szkoła policealna

technik usług kosmetycznych

9

Szkoła policealna

florysta

10

Szkoła policealna

technik usług pocztowych i finansowych

11

Olecko
Liceum ogólnokształcące

5

Liceum ogólnokształcące

5

Liceum ogólnokształcące

5

Liceum ogólnokształcące

5

Siemiatycze
Sokółka
Zambrów
Szkoła policealna

technik administracji

6

Szkoła policealna

technik bezpieczeństwa i higieny pracy

7

Szkoła policealna

florysta

10
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