
 
 

 
 
 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) dla Dorosłych 
 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 

  
adresowane są do osób, które chcą zdobyć kwalifikacje w zawodach: 

- kucharz, 

- ślusarz, 

- mechanik pojazdów samochodowych, 

- rolnik, 

- sprzedawca, 

- wędliniarz, 

- inne zawody - według potrzeb słuchaczy. 

 

� Na wyżej wymienione kursy może zgłosić się każdy, bez względu na 

wykształcenie, jeśli ukończył 18 lat. 

� Nauka jest bezpłatna, kończy się egzaminem potwierdzającym 

kwalifikacje w zawodzie. 

� W zależności od zawodu, kurs może trwać od 400 do 700 godzin, zajęcia 

mogą odbywać się z częściowym wykorzystaniem platformy internetowej 

(e-learning).  

� Terminy spotkań w ramach kursu uzgadnia grupa wraz z osobą 

prowadzącą zajęcia. 

 

Zapisy na powyższe  kursy prowadzi Sekretariat Szkoły 
 (ul. Kościuszki 6a, tel. 52 33 12438, e-mail: zspswiecie@go2.pl)  

od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.00 - 15.00 
do września 2017 włącznie. 

 

 



 

 
 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) dla Dorosłych  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, 

  

którzy ukończyli zasadniczą szkołę zawodową w zawodach: kucharz, 
ślusarz, rolnik, sprzedawca i chcą posiadać tytuł technika w 

wyuczonym zawodzie 
 

obecny zawód  po ukończeniu KKZ i zdaniu 1 egzaminu 

- ślusarz              technik mechanik, 

- sprzedawca    technik handlowiec, 

- rolnik     technik rolnik, 

- kucharz                technik żywienia i usług gastronomicznych; 

 

dla uczniów lub absolwentów technikum, którzy chcą poszerzyć  
swoje kwalifikacje 

 

obecny zawód                      po ukończeniu KKZ i zdaniu 1 egzaminu 

- technik logistyk                        technik spedytor, 

- technik żywienia i usług gastronomicznych   technik technologii żywności. 
 

� Nauka jest bezpłatna, kończy się egzaminem, potwierdzającym 

kwalifikacje w zawodzie. 

� Absolwent kursu po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie otrzymuje dyplom technika, jeśli posiada świadectwo 

ukończenia szkoły średniej (po zsz ukończył LO dla Dorosłych - 4 semestry). 

� W zależności od zawodu, kurs może trwać od 400 do 700 godzin, zajęcia 

mogą odbywać się z częściowym wykorzystaniem platformy internetowej 

(e-learning).  

� Terminy spotkań w ramach kursu uzgadnia grupa wraz z osobą 

prowadzącą zajęcia. 

 



Zapisy na powyższe  kursy prowadzi Sekretariat Szkoły 
 (ul. Kościuszki 6a, tel. 52 33 12438, e-mail: zspswiecie@go2.pl)  

od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.00 - 15.00 
do września 2017 włącznie. 

 
 


