Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Garbatce Letnisku

Jeśli chcesz uzyskać atrakcyjny zawód lub specjalność
zawodową weź udział w atrakcyjnych kursach
i szkoleniach organizowanych przez CKU w Garbatce - Letnisku
ZAPRASZAMY DO NAUKI W ZAWODZIE
TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY
SZKOŁA POLICEALNA
(1,5 roku na podbudowie szkoły średniej - matura nie jest konieczna)
ZAPRASZAMY

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY

TO PEWNY ZAWÓD
UWIERZ !!!
Posiadając te kwalifikacje, będziesz miał duży atut w ręku na
coraz trudniejszym rynku pracy!!!
PRACODAWCO !!!
Jeśli poważnie myślisz o rozwoju swojej firmy, dobrze jest mieć
kilku czynnych pracowników, którzy mają przygotowanie w
zakresie bhp. Z pewnością pomogą Ci w prawidłowej organizacji
produkcji co bezpośrednio wpłynie na bezpieczeństwo w Twoim
zakładzie i przełoży się na wymierne zyski!!!!. Pomyśl o tym.

Skieruj do Technikum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy swoich
pracowników, a nie będziesz żałował.

Każda firma mająca przynajmniej jednego pracownika jest zobowiązana do
przeprowadzania szkoleń danego typu. Masz więc możliwość przekonania się o
słusznym wyborze tego kierunku

Zawód:
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych jest szkołą publiczną
realizuje program

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy symbol cyfrowy 325509
K.1. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
● Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
● Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.
● Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.
● Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
● Języki obce - nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
● Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy ma uprawnienia do przygotowania i prowadzenia szkoleń
wstępnych i okresowych w zakładzie pracy.

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi
zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących
zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi
rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników,
odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona,
prowadzi
szkolenia
wstępne
nowo
przyjętych
pracowników.
Praca: W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony
specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Mniejsze firmy
bardzo często korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność
gospodarczą.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy ma prawo i obowiązek organizowania systemu pomocy
przedmedycznej oraz ewakuacji w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia w zakładzie.

UWAGA!!!
Do dnia 1 lipca 2013 r. wszyscy pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić
swoje wykształcenie do minimum tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, po
tym dniu osoby, które nie uzupełniły swoich kwalifikacji nie będą mogły wykonywać
dotychczasowych obowiązków.

Perspektywy pracy:
Pracownik ds. BHP to zaszczytna a zarazem odpowiedzialna służba.

Będąc pracownikiem służby BHP w zakładzie czasem trzeba powiedzieć STOP!.
Prawidłowo wykonywane obowiązki w tym zakresie przynoszą wymierne korzyści dla
zakładu oraz satysfakcje dla Ciebie

PODZIAŁ GODZINOWY CYKLU KSZTAŁCENIA - FORMA ZAOCZNA

1.

PODZIAL GODZIN W CYKLU
KSZTAŁCENIA

I sem

II sem

III sem

W cyklu

PRZEDMIOTY
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

20

0

0

20

Podstawy przedsiębiorczości*

20

0

0

20

PRZEDM. W KSZTAŁC. ZAWOD.
TEORETYCZ.

85

125

40

250

1.

Podstawy prawa pracy

20

20

-

40

2.

Techniczne bezpieczeństwo pracy

40

30

-

70

3.

Ergonomia w procesie pracy

25

20

-

45

4.

Zagrożenia w środowisku pracy

-

30

40

70

5.

Język obcy w bezp. i higienie pracy

-

25

-

25

70

50

135

255

30

15

35

80

-

15

40

55

40

20

60

120

175

175

175

525

PRZEDM. W KSZTAŁC. ZAWOD.
PRAKTYCZNYM.**
1.

Ocena ryzyka zawodowego

2.

Ustalanie przyczyn i okoliczności
wypadków przy pracy oraz
chorób zawodowych
Zarządzanie systemami
bezpieczeństwa i higieny pracy

3.
4.

Łącznie

Naszymi zaletami są:
MOŻLIWOŚĆ ZAKWATEROWANIA I CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA NA MIEJSCU!!.

DOSKONAŁY DOJAZD PKP ORAZ PKS Z KAŻDEGO KIERUNKU KRAJU!
PONADTO.
Pomoc tym, którzy zdecydowali się kontynuować naukę po wielu latach przerwy.
Miła i przyjazna atmosfera podczas zajęć edukacyjnych oraz pozalekcyjnych.
Doświadczona i kompetentna kadra pedagogiczna.
Ułatwiamy warunki nauki osobom pracujących.
Pomoc w przypadku przejścia z innej szkoły do naszej. Zajmiemy się całą procedurą za
Ciebie!
Bogata baza pomocy dydaktycznych, dzięki czemu nasze lekcje są urozmaicone i
jeszcze ciekawsze.
Bogato wyposażona biblioteka, która umożliwia wzbogacanie wiedzy z różnych dziedzin.
Posiadamy nowy sprzęt audiowizualny z oprogramowaniem.
Zajęcia zawsze w tym samym miejscu.
Sekretariat w miejscu prowadzenia zajęć.
Wystawimy legitymację szkolną, która upoważni Cię do wielu zniżek np.: na bilety
MPK, PKP, kina.
Wystawiamy również zaświadczenia do ZUS-u i do innych instytucji.
U nas nie ma dodatkowych, ukrytych kosztów. Jedyne płatności to dobrowolne wpłaty
na Konto Rady rodziców szkoły z przeznaczeniem na rozwój bazy dydaktycznej
szkoły.
Rozkład godzin poszczególnych przedmiotów na semestry jest ułożona z myślą o
Państwa potrzebach.

System kształcenia - Zaoczny:
PRZYJDŹ DO NAS A PRZEKONASZ SIĘ ŻE:
Prowadzimy skuteczne doradztwo zawodowe i pomoc w znalezieniu pracy poprzez
szerokie kontakty z pracodawcami i dobrym rozeznaniem rynku pracy.

Warunki rekrutacji
ZAPISY JUŻ ROZPOPCZYNAMY !
W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:
• 4 zdjęcia legitymacyjne
• świadectwo ukończenia szkoły średniej (matura nie jest wymagana)
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu
Prosimy o wcześniejsze wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego
się na stronie internetowej w zakładce CKU - szkoły
REZERWACJA tel./mail
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!
Wysokość czesnego: 0 zł !, Wpisowe 0 zł!

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Garbatce Letnisku ul. H. Lewandowicz 4.
26-930 Garbatka - Letnisko
tel./fax (48) 62-10-047
e-mail: zsdwgarbatce@poczta.onet.pl
www.drzewna.com
ZAPRASZAMY!!!

