
fotograf, kucharz, fryzjer, sprzedawca, ogrodnik, zdun, drukarz, murarz-tynkarz,  
kamieniarz, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, lakiernik, betoniarz - zbrojarz, 
cieśla, dekarz, kominiarz, blacharz, kowal, ślusarz, cukiernik, optyk-mechanik, 
piekarz,zegarmistrz, złotnik - jubiler, elektryk, elektromechanik, wędliniarz, krawiec, 
kuśnierz, tapicer, garbarz skór, obuwnik, kaletnik, stolarz, introligator, elektronik, 
mechatronik, blacharz samochodowy, koszykarz-plecionkarz, 
monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, 
elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz izolacji przemysłowych, monter 
konstrukcji budowlanych, monter izolacji budowlanych, monter izolacji przemysłowych, 
monter systemów rurociągowych, monter sieci 
i  instalacji sanitarnych, monter zabudowy 
i robót wykończeniowych w budownictwie, 
operator obrabiarek skrawających, mechanik 
pojazdów samochodowych, mechanik - monter 
maszyn i urządzeń, kierowca-mechanik

ul. Poznańska 36 63-300 Pleszew, tel. 62 508 11 55  
www.zsug.pl , zsug.pleszew@wp.pl

Szkoła pomaga znaleźć praktyki zawodowe. 
Po zakończeniu nauki w branżowej szkole I stopnia 
możliwość zdobycia wykształcenia średniego. 

Szkoły zaoczne
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
      - 3 lata nauki  (dla absolwentów zsz 2 lata 

Szkoły policealne
- Technik usług kosmetycznych - 2 lata nauki
- Opiekun medyczny - 1 rok nauki

Technikum dla młodzieży 
4 lata nauki

- Technik hotelarstwa
- Kelner
- Technik usług fryzjerskich

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA   
3 lata nauki

Uczeń otrzymuje wynagrodzenie za praktyki



Wymagane dokumenty
Kandydaci składają dokumenty w sekretariacie szkoły: 
( karta naboru,  3 zdjęcia, zaświadczenie lekarskie 
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 
w wybranym zawodzie, kandydaci do szkoły branżowej 
I stopnia - zaświadczenie z zakładu pracy w którym uczeń 
będzie odbywał praktyczną naukę zawodu) świadectwo 
ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego. 

KURSY KWALIFIKACYJNE - WE WSZYSTKICH ZAWODACH

•  Sporządzanie potraw i napojów (kucharz)

•  Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (fryzjer)

•  Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych 

i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 

(elektromechanik pojazdów samochodowych)

•  Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, 

urządzeń i narzędzi (ślusarz)

•  Wykonywanie prac lakierniczych   (lakiernik)

•  Montaż systemów suchej zabudowy  

•  Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 

(monter zabudowy)

•  Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

•  Wykonywanie robót związanych z budową 

i remontem sieci komunalnych (monter sieci i urządzeń sanitarnych)

•  Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

•  Wytwarzanie wyrobów stolarskich (stolarz) 

•  Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (kosmetyczka)

•  Rejestracja i obróbka obrazu (fotograf) 

              Grupa KKZ uruchamiana jest po zebraniu 20 osób.

-  Dla uczniów technikum szkoła organizuje 
m.in. praktyki zawodowe w kraju i zagranicą
(Quedinburg), w profesjonalnych salonach 
fryzjerskich oraz  w hotelach Kalisz/Poznań 
-  Szkoła ma dogodne położenie - łatwy dojazd,
zlokalizowana jest w centrum miasta
-  Szkoła daje poczucie bezpieczeństwa
-  Grono pedagogiczne składa się z wysoko 
wykwalifikowanych nauczycieli
-  Nasi uczniowie uczestniczą nieodpłatnie 
w wymianach zagranicznych
-  Uczniowie uzyskują dodatkowe kwalifikacje:
prawo jazdy, obsługa kas fiskalnych, 
uprawnienia dla kierowców wózków widłowych, 
uprawnienia spawalnicze
-  Dodatkowo uczniowie klas szkoły branżowej 
I stopnia uczestniczą w targach branżowych: 
międzynarodowych i ogólnopolskich
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