Nabór luty i marzec 2021

NABÓR LUTY 2021

4-letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Osoby dorosłe zapraszamy do kontynuowania nauki w szkołach dla dorosłych (4 letnie LO dla
dorosłych) oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się
na naukę w branżowej szkole II stopnia
, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II
klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Szeroki wybór kwalifikacyjnych kursów zawodowych na poziomie zawodowym oraz
technikalnym – 1 rok lub 2 lata

m.in.

rolnik, spedytor, fryzjer, informatyk, mechanik samochodowy, kosmetyczka,

oraz
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NABÓR MARZEC 2021

ROZPOCZYNAMY NABÓR NA BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE!!
- KADRY I PŁACE czyli EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki
finansowej jednostek organizacyjnych

W zakresie kwalifikacji EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki
finansowej jednostek organizacyjnych
absolwent szkoły powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
sporządzania dokumentacji kadrowej;
prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;
prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego;

- KSIĘGOWOŚĆ czyli EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

W zakresie kwalifikacji EKA.07.Prowadzenie rachunkowości absolwent szkoły powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych;
ewidencjonowania operacji gospodarczych;
przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników;
wyceniania składników aktywów i pasywów;
ustalania wyniku finansowego;
sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;
prowadzenia analizy finansowej.
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Nauka na kursie trwa 2 semestry.

Jeśli ukończyłeś 18 lat, niezależnie od wykształcenia możesz zdobyć nowe umiejętności
zawodowe.

SZKOŁA JEST PLACÓWKĄ PUBLICZNĄ, BEZPŁATNĄ

podania w zakładce rekrutacja

zapisy również on-line: wysłać wypełnione podanie na

sekretariat@ckusieradz.pl

3/3

