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Bezpłatne Szkoły policealne medyczne i zaoczne - LO dla Dorosłych - LO dla Młodzieży - Kursy



Kurs KADRY i PŁACE
ZAJĘCIA JUŻ WE WRZEŚNIU
Program kursu: zagadnienia kadrowe, płacowe, obsługę Płatnika i
systemu kadrowo-płacowego.
Płatność za kurs wynosi 600 zł –
60 godzin lekcyjnych.

Kurs KROJU i SZYCIA
ZAJĘCIA JUŻ WE WRZEŚNIU
Program kursu: modelowanie i wykonywanie form, techniki, wytwórczość odzieży, przeróbki i naprawę.
Płatność za kurs wynosi 450 zł –
50 godzin lekcyjnych.

Kurs KSIĘGOWOŚCI

TECHNIK
MASAŻYSTA
Bezpłatnie
2 lata nauki
Program nauczania: Wykonywanie
masażu medycznego. Wykonywanie
masażu sportowego. Wykonywanie
masażu kosmetycznego i profilaktycznego.

Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - wzór dyplomu:

Płatność za kurs wynosi: część
pierwsza 900 zł – 80 godzin lekcyjnych, część druga 997 zł – 90
godzin, część trzecia 1.195 zł – 100
godzin.
Powyższe ceny są cenami brutto.
Wystawiamy faktury VAT.
Zajęcia prowadzone w siedzibie.
Tel. 34/365-14-25; OCPJ „Dobra
Edukacja” ul. Kawia 4/16, Cz-wa
www.DobraEdukacja.pl

Zdobądź wykształcenie ŚREDNIE
Indeks i legitymaw bezpłatnym
cja

Liceum

Ogólnokształcącym
zaocznym dla dorosłych
Ostatnie dni naboru!

Wszyscy

uczniowie i słuchacze
otrzymują indeks i legitymację szkolną całkowicie bezpłatnie. Jedyny
wymóg formalny to dostarczenie 2
szt. zdjęć.

Już we wrześniu
naukę rozpoczynają
kierunki w Szkole
Policealnej
• technik FARMACEUTYCZNY wraz z
Ziołolecznictwem i Produkcją kosmetyków naturalnych
• technik usług KOSMETYCZNYCH
wraz z Dietetyką, Stylizacją i Masażem (relaksacyjnym i antycellulitowym)
• technik BHP wraz z Prawem pracy
• technik INFORMATYK wraz z Grafiką komputerową
• technik RACHUNKOWOŚCI wraz z
Kadrami i płacami i Logistyką
• technik ADMINISTRACJI wraz z
Archiwistyką i Bankowością
• technik WETERYNARII wraz z Hodowlą zwierząt (konie, psy, koty i
zwierzęta rasowe)
• technik MASAŻYSTA wraz z Fizjoterapią i Rehabilitacją ortopedyczna
(sportowa i ruchowa)
• OPIEKUN medyczny wraz z Ratownictwem medycznym i Rejestratorką
medyczną
• TERAPEUTA zajęciowy wraz z Muzykoterapią, Socjoterapią i Krawiectwem
• HIGIENISTKA stomatologiczna wraz z
Asystowaniem, Sterylizacją i Organizacją
turystyki stomatologicznej
• technik DENTYSTYCZNY
• ASYSTENTKA Stomatologiczna
• Opiekunka DZIECIĘCA
• technik STERYLIZACJI medycznej
• Asystent osoby niepełnosprawnej
• Opiekunka środowiskowa
• FLORYSTA

Kontakt:
www.DobreSzkoly.pl;
ul.Kawia 4/16; Częstochowa;
tel. 34-365-14-25
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Kursy kwalifikacyjne od września
2016r.
Technik rolnik
(R.3 i R.16)
Technik usług
fryzjerskich
(A.19 i A.23)
Technik pojazdów
samochodowych
(M.12, M.18, M.42)

Specjalne wydanie gazetki reklamowej

Liceum Ogólnokształcące
zaoczne, dla dorosłych, bezpłatne,
zajęcia 2 weekendy w miesiącu.

DobreSzkoly.pl
ul. Kawia 4/16, 42-202 Cz-wa
tel. 34/365-14-25

100% zdawalność
egzaminów w zawodach:
fryzjerstwo
opiekunka dziecięca
Zawody poszukiwane przez pracodawców w Częstochowie na
podstawie informacji Urzędu
Pracy:
Kosmetyczki
Fryzjerki
Technicy farmaceutyczni
Asystentki stomatologiczne
Higienistki stomatologiczne
Pracownicy BHP
Informatycy
Pracownicy biurowi
Mechanicy pojazdów samochodowych
Masażyści i fizjoterapeuci
Krawcowe – projektanci, szwaczki

Zaświadczenia
Szkoła wydaje bezpłatnie zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, Urzędu
Pracy oraz inne w tym na życzenie
osoby kształcącej się od ręki bez
zbędnego oczekiwania. Osoby pobierające świadczenia muszą uczęszczać
do szkoły na zajęcia. Wyżej wymienione jednostki mają prawo wysłać do
szkoły zapytanie czy słuchacz się
kształci i czy uczęszcza na zajęcia. W
przypadkach wątpliwych ZUS prosi o
zwrot wypłaconych środków.
DobreSzkoly.pl ul. Kawia 4/16, 42-202 Cz-wa
tel. 34/365-14-25

Kształcenie w LO dla Dorosłych obejmuje bezpłatne kształcenie oraz przeprowadzenie egzaminów maturalnych również bezpłatnie. Wyjątkowa atmosfera i kadra
pedagogiczna to atuty szkoły. Szkoda nie wykorzystać szansy na uzyskanie wykształcenia średniego a następnie możliwości kształcenia w szkole policealnej
lub na uczelni.

Program kursu: Zgodny z podstawą programową dla klas 1 – 3 gimnazjum. Wyzwalający zdolność myślenia matematycznego. Wzmacniający
logikę i koncentrację poprzez pokazy praktyczne i zabawy. Nawiązujący
do zagadnień egzaminu gimnazjalnego. Dodatkowe walory uczestnika
kursu: testy sprawności matematycznej, analiza zjawisk w kontekście
matematycznym, wyrobienie zdolności matematycznych.
Tel.34/365-14-25; OCPJ
www.DobraEdukacja.pl
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Reklama

Biuro Rachunkowe
Stowarzyszenie Rachunkowość

Pełna KSIĘGOWOŚĆ – 250 zł netto
Obsługa księgowa KPiR – 100 zł netto
Tel. 783-296-799, ul. Kawia 4/16 w Częstochowie

