OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE
KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

BIAŁA PODLASKA
Nazwa szkoły/adres/kontakt
Forma organizacyjna szkoły
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 36
tel. (83) 341-67-87
e-mail: secretariat@zsz1.edu.pl
http://www.zsz1.edu.pl
Szkoła publiczna

Nazwa zawodu
symbol cyfrowy

Kwalifikacje uzyskiwane w szkole do danego zawodu

Technik ekonomista
331403

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek
organizacyjnych

Technik rachunkowości
431103

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek
organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Technik handlowiec
522305

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Technik hotelarstwa
422402

HTG.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HTG.06 Realizacja usług w recepcji

Technik geodeta
311104

BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz
opracowywanie wyników tych pomiarów
BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką
nieruchomościami
SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Technik spedytor
333108
Technik informatyk
351203

Technik teleinformatyk
351103
Technik architektury
krajobrazu
314202

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i
lokalnych sieci komputerowych
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i aplikacjami internetowymi oraz
bazami danych
INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami
operacyjnymi
INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi
OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury
krajobrazu

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im.
Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury
w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 71
tel. (83) 341 67 73-76
tel./fax: (83) 342-28-01
e-mail: zsz2bp@o2.pl
http://zsz2.bialapodlaska.pl
Szkoła publiczna

Kucharz
512001

HTG.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Technik usług fryzjerskich
514105

FRK.01. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
FRK.03. Projektowanie fryzur

Cukiernik
751201
Elektromechanik
741201
Cukiernik
751201

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

Elektromechanik pojazdów
samochodowych
741203

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów
samochodowych

Elektryk
741103
Fryzjer
514101
Mechanik pojazdów
samochodowych
723103
Krawiec
753105
Technik budownictwa
311204
Technik elektryk
311303
Technik informatyk
351203

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Technik pojazdów
samochodowych
311513
Technik grafiki i poligrafii
cyfrowej
311943
Technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej

ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, peryferyjnych i lokalnych sieci
komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów
samochodowych
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
PGF.05. Drukowanie cyfrowe oraz obróbka druków
ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311930
Technik robotyk
311413
Technik budowy dróg
311934
Kierowca mechanik
832201
Kucharz
512001
Lakiernik samochodowy
713203
Mechanik motocyklowy
723107
Monter sieci i instalacji
sanitarnych
712604
Monter zabudowy i robót
wykończeniowych w
budownictwie
712905
Murarz – tynkarz
711204
Ogrodnik
611309
Operator obrabiarek
skrawających
722307
Sprzedawca
522301
Stolarz
752205
Ślusarz
722204
Technik mechatronik
311410

ELM.07. Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki
ELM.08. Eksploatacja i programowanie systemów robotyki
BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich
oraz sporządzanie kosztorysów
TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych
MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych
BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz
instalacji sanitarnych
BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Szkoła Policealna Novum w Białej
Podlaskiej
Centrum Kształcenia PLEJADA
21-500 Biała Podlaska ul. Jatkowa 4
tel. 669 477 677
e-mail: biala.plejada@op.pl
http://www.plejada.edu.pl

Technik usług kosmetycznych
514207

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Technik administracji

EKA. 01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Piekarz
751204
Kucharz
512001

SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich

Sprzedawca
522301

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Mechanik pojazdów
samochodowych
723103
Blacharz samochodowy
721306
Stolarz
752205
Fryzjer
514101
Ślusarz
722204
Elektryk
741103

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie i naprawa pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów
samochodowych
741203

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów
samochodowych

Monter sieci i instalacji
sanitarnych
712618
Murarz-tynkarz
711204

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i i eksploatacją sieci oraz
instalacji sanitarnych

Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły
publicznej
Szkoły Rzemieślnicze w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 14
tel./fax: (83) 342 38 12, 343 32 45
e-mail: rzszgr@o2.pl
http://www.cechbialski.com.pl/szkola/
Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły
publicznej

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych
DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Monter zabudowy i robót
wykończeniowych w
budownictwie
712905
Technik inżynierii sanitarnej
311218

Technik ochrony środowiska
325511
Technik reklamy
333907
Technik handlowiec
522305
Technik informatyk
351203

Centrum Nauki i Biznesu Żak
21-500 Biała Podlaska, ul. Pl. Wolności 2022
tel. (83) 343 81 18
e-mail: bialapodlaska@zak.edu.pl
https://biala-podlaska.zak.edu.pl/
szkoła niepubliczna

Technik turystyki na obszarach
wiejskich
515205
Technik usług fryzjerskich
514105

BUD.11. Wykonywanie robót Montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz
instalacji sanitarnych
BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji
sanitarnych
CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska
PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i
lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacji internetowych oraz bazami danych
HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

