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OFERTA EDUKACYJNA CKP W CENRUM EDUKACJI 

ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ KOPERNIK 

W WYSZKOWIE 

 
Prowadzimy kursy: 

- kursy spawania metodami MAG, TIG, Elektrodą otuloną  

- weryfikacje uprawnień spawalniczych  

- uprawnienia SEP do 1 kV  

- kierowca wózków jezdniowych  

- BHP okresowe  

 

CKP w CEZiU prowadzi nabór do szkół zaocznych dla osób dorosłych, harmonogram 

zajęć dostosowany do wymagań słuchaczy – w tygodniu od godz. 16:30 lub system 

weekendowy:  

1.  Liceum ogólnokształcące dla dorosłych. 

2. Policealna Szkoła dla dorosłych w zawodach: 

- technik BHP   

- technik elektryk   

- technik informatyk   

- technik pojazdów samochodowych   

- technik rachunkowości   

- technik masażysta   

- technik logistyk   

- technik spedytor   

3.  Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: 

OBSZAR ADMINISTRACYJNO – USŁUGOWY: 

- AU.20. - Prowadzenie sprzedaży   

- AU.22. - Obsługa magazynów   

- AU.25. - Prowadzenie działalności handlowej   

- AU.32. - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji    

                  w jednostkach organizacyjnych   

- AU.35. - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji   

- AU.36. – Prowadzenie rachunkowości   

- AU.65. – Rozliczanie wynagrodzeń i danin   

- AU.68. – Obsługa klienta w jednostkach administracji    

OBSZAR ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY (EE) 

- EE.08 – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych    

                i sieci   

- EE.09 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi   

                i bazami danych   

- EE.05 - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń  

                Elektrycznych   
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OBSZAR MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY (MG): 

- MG.12. - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych   

                  układów pojazdów samochodowych   

- MG.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów  

                 Samochodowych   

- MG. 43 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych   

OBSZAR MEDYCZNO – SPOŁECZNY (MS): 

- MS.05 – Świadczenie usług opiekuńczych   

- MS.08 – Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej   

4. Kursy umiejętności zawodowych (płatne): 

- Kurs grafiki komputerowej   

- Kadry i płace – obsługa programu   

- Kadry i płace – obsługa programu PŁATNIK   

- Podstawy kurs obsługi komputera i programów biurowych   

- Obsługa programu magazynowo – sprzedażowego SUBIEKT   

5. Kursy przygotowujące do matury grupy po   

6. Inne - czekamy na propozycje. 

 

Do postępowania rekrutacyjnego na kurs/szkolenie/ do szkoły dopuszcza się 

kandydatów, którzy złożą następujące dokumenty: 

1. Podanie o przyjęcie na kurs/szkolenie (do pobrania ze strony: 
http://www.ceziu.pl/index.php/ckp-aktualnosci  

2. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjalnej/szkoły wyższej  

3. Kserokopia dowodu osobistego  

 

Dokumenty należy złożyć:  OSOBIŚCIE lub POCZTĄ lub MAILEM (SKANY): 

Dane kontaktowe do rekrutacji: 

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kopernik 

ul. Świętojańska 82 (dawna ul. I AWP 82), 07-200 Wyszków 

tel./fax: 29-742-48-61; http://www.ceziu.pl/index.php/ckp-aktualnosci 

e: mail: ckp@ceziu.pl 

Otrzymają Państwo na MAIL potwierdzenie przyjęcia.  

Harmonogram zajęć będzie dostępny na stronie  http://www.ceziu.pl/index.php/ckp-

aktualnosci. Zajęcia odbywają się w CEZiU Wyszkowie wg harmonogramu. 
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