Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Pogorzeli
OFERTA EDUKACYJNA DLA DOROSŁYCH
Szkoły zaoczne:
LOD
SP

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Szkoła Policealna, kształcąca w zawodzie: - technik bhp
- technik administracji

WYMAGANE DOKUMENTY:
- wniosek (formularz do nabycia w szkole lub na stronie internetowej,
- 2 fotografie,
- świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla,
- zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy, kandydaci do Szkoły Policealnej).
==================================================================================================

Centrum Kształcenia Ustawicznego, kształcimy w następujących zawodach:
ROLNIK
TECHNIK
LOGISTYK
TECHNIK
SPEDYTOR
TECHNIK
RACHUNKOWOŚCI
TECHNIK
EKONOMISTA
TECHNIK
AGROBIZNESU

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu
SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów
i kontrahentów
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki
finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Do Centrum Kształcenia Ustawicznego przyjmuje się kandydatów, którzy:
▪ w chwili rozpoczęcia kursu mają 18 lat,
▪ złożą komplet dokumentów:
- wniosek o przyjęcie do CKU,
- 2 fotografie,
- zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy).
Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe są przyjmowani do momentu utworzenia się grupy
minimum 20 osobowej.
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
I ZAWODOWYCH W POGORZELI
UL. KROBSKA 19,
63-860 POGORZELA

TEL. 65 5734 405
zsoizpogorzela@wp.pl
zaoczni.pogorzela@gmail.com
www.pogorzela.edu.pl
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