Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

„Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się, lecz nie myśleć,
a niebezpieczną myśleć, a nie uczyć się niczego”
przysłowie chińskie

Mamy

przyjemność

przedstawić

Państwu

ofertę

szkół

dziennych

Zakładu

Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.
Ukończenie szkoły ZDZ pozwala na uzyskanie świadectw i dyplomów państwowych.
Absolwenci mają więc otwartą drogę do kontynuowania nauki we wszystkich szkołach
oraz uczelniach wyższych.
Prowadzimy następujące typy szkół dziennych: licea ogólnokształcące, w tym licea
z oddziałami przygotowania wojskowego, branżowe szkoły I stopnia oraz technika.
Kształcimy w 8 różnych zawodach.
W naszej działalności duży nacisk kładziemy nie tylko na jakość kształcenia,
ale również na przyjazną atmosferę oraz bezpieczeństwo w szkole. Oddziały w szkołach
dziennych nie są liczne, a w danej szkole istnieje niewielka ilość oddziałów.
To powoduje, że szybko poznajemy uczniów, ich obawy, potrzeby, zainteresowania
oraz podejmujemy w odpowiednim czasie stosowne działania.
Jakość

naszych

działań

potwierdzona

jest

wieloma

certyfikatami,

m.in. certyfikatem ISO. Daje to Klientom, czyli uczniom oraz ich rodzicom gwarancję
spełnienia ich wymagań związanych z jak najwyższą jakością świadczonych usług.

Nasze szkoły – to szkoły przyjazne uczniom!

Mamy nadzieję, że ten informator
pomoże w szybszym i właściwym wyborze naszej szkoły.

ZAPRASZAMY!
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Działamy na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
Nasze jednostki prowadzące szkoły dzienne zlokalizowane są w następujących
miejscowościach:



Białystok, ul. Sienkiewicza 77; tel. 85 675 24 91, 85 675 13 89



Ełk, ul. Armii Krajowej 43; tel. 87 620 26 10



Giżycko, ul. Kopernika 5; tel. 87 428 22 16



Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52; tel. 85 682 24 85



Pisz, ul. Rybacka 5; tel. 87 423 27 45



Suwałki, ul. Kościuszki 23; tel. 87 566 49 64

Podejmij właściwą decyzję i wybierz naszą szkołę!

ZAPRASZAMY!
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Liceum Ogólnokształcące
Ełk. Giżycko. Hajnówka. Pisz. Suwałki

Opis szkoły:
 podbudowa: 8-klasowa szkoła podstawowa,
 4-letni cykl kształcenia,
 forma dzienna,
 uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły,
 szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu
maturalnego.

Wymagania stawiane kandydatom:
 świadectwo ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej,
 zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W naszych liceach proponujemy klasy:
- Z ODDZIAŁAMI PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO
- MUNDUROWE (wojskowe, policyjne, itp.)

Możesz uczyć się i rozwijać swoje zainteresowania!

www.szkolyzdz.pl
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Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Branżowa Szkoła I Stopnia
Kierunek kształcenia /zawód: Fryzjer
Białystok
Opis zawodu:
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:





wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
wykonywania strzyżenia włosów;
wykonywania stylizacji fryzur.

Możliwości zatrudnienia:
Absolwent może być zatrudniony w zakładach fryzjerskich świadczących usługi
typowe dla fryzjerstwa damskiego lub męskiego, bądź podejmować działalność w tym
zakresie na własny rachunek.

Charakterystyka szkoły:




podbudowa: 8-klasowa szkoła podstawowa,
3-letni okres kształcenia,
uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły,
a także dyplom zawodowy po zdaniu egzaminu zawodowego.

Forma kształcenia:
 dzienna

Wymagania stawiane kandydatom:
 świadectwo ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej,
 zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym
zawodzie.
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Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Technikum
Kierunek kształcenia /zawód: Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Białystok
Opis zawodu:
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:
 przygotowania publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej;
 prowadzenia procesów drukowania cyfrowego;
 przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych;
 obróbki druków cyfrowych;
 prowadzenia procesów drukowania przestrzennego 3D;
 obróbki przestrzennych druków 3D.

Możliwości zatrudnienia:
Absolwent może być zatrudniony w agencjach reklamowych, we wszystkich firmach
wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych, bądź podejmować działalność w tym zakresie
na własny rachunek.

Charakterystyka szkoły:
 podbudowa: 8-klasowa szkoła podstawowa,
 5- letni okres kształcenia,
 uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły,
a także dyplom zawodowy po zdaniu egzaminów zawodowych,
 szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
Forma kształcenia:
 dzienna

Wymagania stawiane kandydatom:
 świadectwo ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej,
 zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym
zawodzie.
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Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Technikum
Kierunek kształcenia /zawód: Technik ekonomista
Białystok . Giżycko . Suwałki
Opis zawodu:
Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika ekonomistę
należy m.in.:






planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
obliczania podatków;
prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
prowadzenia rachunkowości;
wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą.
.

Możliwości zatrudnienia:
Technik ekonomista może być zatrudniony w jednostkach prowadzących działalność
gospodarczą, bankach, urzędach skarbowych oraz innych firmach i zakładach
na stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu
finansów i rachunkowości.
Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
Charakterystyka szkoły:
 podbudowa: 8-klasowa szkoła podstawowa,
 5-letni okres kształcenia,
 uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły,
a także dyplom zawodowy po zdaniu egzaminów zawodowych,
 szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
Forma kształcenia:
 dzienna

Wymagania stawiane kandydatom:
 świadectwo ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej,
 zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym
zawodzie.
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Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Technikum
Kierunek kształcenia /zawód: Technik handlowiec
Ełk
Opis zawodu:
Absolwent szkoły
zawodowych:

będzie

przygotowany

do

wykonywania

następujących

zadań

 organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów
do sprzedaży;
 wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna
i sprzedaży;
 prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
 organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
 zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Możliwości zatrudnienia:
Technik handlowiec może podejmować pracę w:
 przedsiębiorstwach,
 punktach sprzedaży detalicznej,
 hurtowniach,
 magazynach.
Może również samodzielnie prowadzić własną firmę handlową.

Charakterystyka szkoły:
 podbudowa: 8-klasowa szkoła podstawowa,
 5-letni okres kształcenia,
 uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły,
a także dyplom zawodowy po zdaniu egzaminów zawodowych,
 szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
Forma kształcenia:
 dzienna

Wymagania stawiane kandydatom:




świadectwo ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej,
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym
zawodzie.
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Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Technikum
Kierunek kształcenia /zawód: Technik usług fryzjerskich
Białystok . Ełk . Giżycko. Suwałki

Opis zawodu:
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:






wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
wykonywania strzyżenia włosów;
wykonywania stylizacji fryzur;
wykonywania projektów fryzur.

Możliwości zatrudnienia:
Technik usług fryzjerskich może podejmować pracę w:
 zakładach fryzjerskich,
 salonach fryzjerskich,
 firmach fryzjerskich.
Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Charakterystyka szkoły:
 podbudowa: 8-klasowa szkoła podstawowa,
 5-letni okres kształcenia,
 uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły,
a także dyplom zawodowy po zdaniu egzaminów zawodowych,
 szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po
maturalnego.

zdaniu

egzaminu

Forma kształcenia:
 dzienna

Wymagania stawiane kandydatom:




świadectwo ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej,
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
w danym zawodzie.
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Technikum
Kierunek kształcenia /zawód: Technik informatyk
Białystok . Ełk . Giżycko . Suwałki

Opis zawodu:
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:
 montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń
peryferyjnych;
 wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych,
 projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
 programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
 projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami
zarządzania treścią.

Możliwości zatrudnienia:
Technicy informatycy mogą podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki
narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się
uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych
przedsiębiorstwach informatycznych, ale także wszędzie tam, gdzie jest wprowadzana
informatyzacja. Możliwości zatrudnienia rosną zatem z zakresem informatyzacji gospodarki.
Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator,
projektant, programista.

Charakterystyka szkoły:
 podbudowa: 8-klasowa szkoła podstawowa,
 5-letni okres kształcenia,
 uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły,
a także dyplom zawodowy po zdaniu egzaminów zawodowych,
 szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
Forma kształcenia:
 dzienna

Wymagania stawiane kandydatom:
 świadectwo ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej,
 zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym
zawodzie.
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Technikum
Kierunek kształcenia /zawód: Technik transportu kolejowego
Ełk
Opis zawodu:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik transportu kolejowego będzie
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:







organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu;
obsługiwania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności;
nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej;
planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych
oraz zarządzania taborem kolejowym;
przygotowania do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób;
zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów.

Możliwości zatrudnienia:
Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w przedsiębiorstwach transportowych,
zakładach transportu kolejowego, na następujących stanowiskach: dyżurny ruchu,
nastawniczy, manewrowy, konduktor, kasjer biletowo-bagażowy, kierownik pociągu,
dyspozytor.

Charakterystyka szkoły:
 podbudowa: 8-klasowa szkoła podstawowa,
 5-letni okres kształcenia,
 uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły,
a także dyplom zawodowy po zdaniu egzaminów zawodowych,
 szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
Forma kształcenia:
 dzienna

Wymagania stawiane kandydatom:




świadectwo ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej,
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym
zawodzie.
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Technikum
Kierunek kształcenia /zawód: Technik spedytor
Ełk.
Opis zawodu:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor będzie przygotowany
do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;
 prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami
krajowymi oraz zagranicznymi;
 wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu
transportowo-spedycyjnego.

Możliwości zatrudnienia:
Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w przedsiębiorstwach logistycznych,
spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz we
wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary oraz w hurtowniach
zaopatrujących placówki handlowe.

Charakterystyka szkoły:
 podbudowa: 8-klasowa szkoła podstawowa,
 5-letni okres kształcenia,
 uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły,
a także dyplom zawodowy po zdaniu egzaminu zawodowego,
 szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
Forma kształcenia:
 dzienna

Wymagania stawiane kandydatom:




świadectwo ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej,
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym
zawodzie.
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