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 Przygotowany „Informator o szkołach policealnych” prowadzonych na 

terenie województwa podlaskiego prezentuje szeroką ofertę szkół policealnych. 

Przeznaczone są one przede wszystkim dla absolwentów szkół średnich, dają 

możliwość kontynuowania nauki oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych 

niezbędnych na rynku pracy. 

Informator zawiera szczegółowe informacje na temat poszczególnych 

szkół i prowadzonych kierunkach nauczania oraz zasad naboru. Zajęcia 

odbywają się zarówno w systemie dziennym jak i zaocznym. Niektóre kierunki 

prowadzone są bezpłatnie. 

Mamy nadzieję, że taka forma informatora pozwoli Państwu na wybór 

odpowiedniego kierunku kształcenia oraz umożliwi zdobycie przydatnych 

umiejętności zawodowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowano w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku – Centrum 

Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w oparciu o dane zamieszczone na 

stronach internetowych szkół policealnych.  
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Szkoły Policealne 2015 
 Nazwa szkoły Strona 

1.  Szkoła Policealna nr 1 w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S.W. Bryły  

w Białymstoku 

4 

2.  Szkoła Policealna nr 2 w Zespole Szkół Elektrycznych im. J. Groszkowskiego w Białymstoku 5 

3.  Szkoła Policealna nr 4 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego w 

Białymstoku 

6 

4.  Szkoła Policealna nr 5 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku 7 

5.  Cosinus 10 

6.  Studium Wokalno-Aktorskie Szkoła Talentów 11 

7.  Studium Techniki Dentystycznej w Białymstoku Akademia Startu 13 

8.  Centrum Edukacji Akademia Sukcesu 14 

9.  Educentrum Policealna Szkoła Medyczna 16 

10.  Beauty Expert Szkoła Urody 17 

11.  Żak – Centrum Nauki i Biznesu w Białymstoku 18 

12.  Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku 20 

13.  Szkoła Policealna nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku 21 

14.  Szkoła Policealna nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku 23 

15.  Akademia Fotografii i Przedsiębiorczości 25 

16.  AP Edukacja Centrum Kształcenia 26 

17.  EduX 27 

18.  Europejska Szkoła Stylizacji Vena Art 28 

19.  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Białymstoku 29 

20.  Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O’CHIKARA 30 

21.  Policealna Szkoła Fryzjerska VECTOR 31 

22.  Policealna Szkoła Zawodowa Meritum 32 

23.  Policealna Szkoła Informatyki i Zarządzania T-Matic Grupa Computer Plus w Białymstoku 33 

24.  Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zaoczne TWP 34 

25.  Studium Handlu Zagranicznego, Obsługi Celnej i Spedycji 35 

26.  Szkoła Policealna ZDZ w Białymstoku 36 

27.  TEB Edukacja 37 

28.  ATENA Szkoły 39 

29.  Policealne Studium Farmaceutyczne ESAN 40 

30.  Policealne Studium Informatyki 41 

31.  Studium Psychologii Psychotronicznej 42 

32.  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach 44 

33.  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół w Michałowie 44 

34.  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej  45 

35.  Szkoła Policealna w Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie 46 

36.  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej  47 

37.  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w 

Ciechanowcu 

48 

38.  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem  49 

39.  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w 

Czyżewie  

50 

40.  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie  51 

41.  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem 

Mazowieckiem  

52 
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42.  Szkoła Policealna dla Dorosłych Matel Service w Suwałkach 53 

43.  Suwalska Szkoła Biznesu 54 

44.  Żak-Centrum Nauki i Biznesu w Suwałkach 55 

45.  Szkoła Policealna nr 2, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach 57 

46.  Akademicki Zespół Szkół Suwałkach przy PWSZ w Suwałkach 58 

47.  Centrum Edukacji Akademia Sukcesu w Suwałkach 60 

48.  Szkoła Policealna nr 1 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława 

Staszica w Sejnach 

62 

49.  Szkoła Policealna nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach 63 

50.  Policealne Studium Farmaceutyczne w Augustowie  64 

51.  Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1 (CKU) w Augustowie  

przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie 

65 

52.  Policealna Szkoła dla Dorosłych  w Zespole  Szkół  w Dowspudzie  66 

53.  Policealna Szkoła Zawodowa Nr 1 w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących 

Nr 7 w Łomży    

67 

54.  Policealna Szkoła dla Dorosłych Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy  68 

55.  Policealne Studium Farmaceutyczne 69 

56.  Dwuletnie i Jednoroczne Szkoły Policealne Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Łomży 71 

57.  Akademicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przy PWSIiP w Łomży 73 

58.  Ośrodek Szkolenia Zawodowego 75 

59.  Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Twoja Szkoła” 76 

60.  Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży –Szkoła Policealna dla 

Dorosłych Nr 1 

77 

61.  Zespół Szkół w Szczuczynie 78 

62.  Zespół Szkół w Niećkowie 79 

63.  Zespół Szkół Technicznych w Kolnie 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zsckr.sejny.pl/index.php
http://zsckr.sejny.pl/index.php
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Szkoła Policealna nr 1 w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych 

im. S.W. Bryły w Białymstoku 
 

ul. Słonimska 47/1 

15-029 Białystok 

85 732-63-06 

www.zsbg.bialystok.pl 

zsbg@zsbg.bialystok.pl; zsbg@um.bialystok.pl 

 

 

 

Kierunki kształcenia: 

Technik geodeta (30 miejsc) 

Technik drogownictwa (30 miejsc) 

 
Kształcenie odbywa się w trybie zaocznym, nauka trwa 2 lata. 

 

Zasady i terminy rekrutacji:  

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły policealnej powinni posiadać wykształcenie 

średnie oraz zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Rekrutacja odbywa się na podstawie 

złożonych dokumentów (oceny na świadectwie) oraz rozmowy kwalifikacyjnej na temat 

motywacji kandydata do podjęcia nauki na danym kierunku oraz predyspozycji do pracy                

w  zawodzie.  

 

 

 

Wymagane dokumenty: 

- wniosek o przyjęcie do szkoły 

- 3 zdjęcia 

- świadectwo ukończenia  szkoły  średniej 

- zaświadczenie  lekarskie  o braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do podjęcia praktycznej 

nauki zawodu (skierowanie  należy pobrać w sekretariacie szkoły). 

 

http://www.zsbg.bialystok.pl/
mailto:zsbg@zsbg.bialystok.pl
mailto:zsbg@um.bialystok.pl
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Szkoła Policealna nr 2  w Zespole Szkół Elektrycznych  

im. J. Groszkowskiego w Białymstoku 
 

 

ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14 

15-111 Białystok 

tel. 85 651 21 74 

 

Rekrutacja: 85 651-20-93 

www.zse.biaman.pl 

zse@zse.biaman.pl  

 

Kierunki kształcenia: 

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku (30 uczniów) 

Technik informatyk – 2 lata (zaoczny) (30 uczniów) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zse.biaman.pl/
mailto:zse@zse.biaman.pl
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Szkoła Policealna nr 4 

w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego  

w Białymstoku 

 

 

15-082 Białystok 

ul. Świętojańska 1 

tel. 85 74 16 143,  fax. 85 73 29 444 

e-mail: zsz2@zsz2.bialystok.pl 

http://zsz2.bialystok.pl 

 

Kierunki kształcenia: 

Technik administracji - 2 lata (30 uczniów) 

Technik eksploatacji portów i terminali - 2 lata (30 uczniów) 

Technik informatyk - 2 lata (30 uczniów) 

Technik transportu drogowego - 2 lata (30 uczniów) 

Technik usług kosmetycznych - 2 lata (60 uczniów) 

Technik usług pocztowych i finansowych – 1 rok (30 uczniów) 

Technik mechanik lotniczy - 2 lata (30 uczniów) 

 

Kształcenie trwa 2 lata, oprócz kierunku technik usług pocztowych i finansowych, na którym 

kształcenie trwa 1 rok. Nauka odbywa się w trybie dziennym i zaocznym. 

 

Zasady i terminy rekrutacji: 

- Składanie wniosków o przyjęcie wraz z załącznikami do 6 lipca 2015r. do godziny 15:00 

- Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 

10.07.2015r. do godziny 15:00 

- Termin postępowania uzupełniającego do 27.08.2015r. 

- Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 

28.08.2015r. do godziny 15:00 
 

 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek o przyjęcie (na druku przygotowanym przez szkołę, do pobrania w sekretariacie 

lub ze strony internetowej szkoły)   

2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej  

3. 3 fotografie o wymiarze 37 x 52 mm 

4. Kserokopia dowodu osobistego (w powiększeniu) 

5. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych tylko z Medycyny Pracy (szkoła 

wydaje skierowanie) 

6. Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych lub epidemiologicznych 

(dotyczy technika usług kosmetycznych i technika usług fryzjerskich) 

mailto:zsz2@zsz2.bialystok.pl
http://zsz2.hostpark.pl/rekrutacja/wniosek_o_przyjecia_do_SP_Nr4.doc
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Szkoła Policealna nr 5 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku 
 

ul. Żabia 5 

15-448 Białystok 

tel. 85 651 58 55 

sekretariat@ckubialystok.pl 

http://ckubialystok.pl 

 

 

Kierunki kształcenia: 

      Technik informatyk – 2 lata (30 uczniów) 

Technik tyfloinformatyk – 2 lata (15 uczniów) 

Technik archiwista – 2 lata (30 uczniów) 

Technik rachunkowości – 2 lata (30 uczniów) 

Technik administracji  - 2 lata (30 uczniów) 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 1,5 roku (30 uczniów) 

 Opiekunka środowiskowa - 1 rok (30 uczniów) 

 Florysta - 1 rok (30 uczniów) 

Opiekunka dziecięca – 2 lata (30 uczniów) 

 Opiekun osoby starszej – 2 lata (30 uczniów) 

Opiekun w domu pomocy społecznej – 2 lata (30 uczniów) 

 Asystent osoby niepełnosprawnej – 1 rok (30 uczniów)  

 

 

Nauka jest bezpłatna. Dodatkowym atutem nauki w placówce jest możliwość zdania 

egzaminów, do których przygotowywani są słuchacze w ramach zajęć edukacyjnych 

umożliwiających uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych  

na różnych poziomach. 

 

 

Zasady i terminy rekrutacji: 

O przyjęciu do szkoły policealnej mogą ubiegać się absolwenci posiadający wykształcenie 

średnie. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz komplet złożonych dokumentów.  

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły policealnej powinni posiadać zaświadczenie 

lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu 

 

http://ckubialystok.pl/
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Semestr jesienny od 1 września 2015 r. 

 

Rodzaj czynności 

 

Termin 

 

Termin 

postępowania 

uzupełniającego 

Składanie wniosków o przyjęcie wraz  

z załącznikami 

do 6.07.2015 r. 

do godz. 15.00 

-- 

Ustalanie wyników postępowania 

rekrutacyjnego 

od 7.07.2015 r. 

do 9.07.2015  r. 

godz. 15.00 

od 24.08. 2015 r. 

do27.08.2015 r. 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych   i kandydatów 

nieprzyjętych 

10.07.2015 r. 

godz. 15.00 

 

28.08.2015 r. 

godz. 15.00 

 

Składanie wniosków do komisji 

rekrutacyjnej  o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do 7 dni od dnia podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych                       

i kandydatów nieprzyjętych 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

do 5 dni od dnia złożenia wniosku  o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

Złożenie, do dyrektora szkoły 

odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej 

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora szkoły 

odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej 

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora 

 

 

 

Semestr wiosenny od 8 lutego 2016 r. 

 

Rodzaj czynności 

 

Termin 

 

Termin 

postępowania 

uzupełniającego 

Składanie wniosków o przyjęcie wraz  

z załącznikami 

do  22.01.2016  r. 

do godz. 15.00 

__ 

 

Ustalanie wyników postępowania 

rekrutacyjnego 

od  25.01.2016  r. 

do 27.01.2016  r 

od  10.02. 2016  r. 

do 11.02.2016  r. 

Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych   i kandydatów 

nieprzyjętych 

28.01.2016 r. 

godz. 15.00 

 

12.02.2016  r. 

godz. 15.00 

 

Składanie wniosków do komisji 

rekrutacyjnej  o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do 7 dni od dnia podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

do 5 dni od dnia złożenia wniosku  o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

Złożenie, do dyrektora szkoły 

odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej 

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora szkoły 

odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej 

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora 
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Wymagane dokumenty: 

1. Wypełniony wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej dla Dorosłych 

2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie (skierowanie  na 

badania wydaje sekretariat podczas pobrania kwestionariusza osobowego)  

3. Oryginał świadectwa ukończenia ostatniej szkoły 

4. Ksero dowodu osobistego 

5. 2 aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem  

6. Komplet dokumentów należy dostarczyć w koszulce 

O przyjęciu do szkoły decyduje pełen komplet dokumentów oraz kolejność zgłoszenia. 
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Cosinus  
 

ul. Św. Rocha 3a  

15-879 Białystok 

tel. 85 744 51 21 

fax. 85 744 51 21 

www.cosinus.pl 

bialystok@cosinus.pl 

 

Kierunki kształcenia:  

 

Technik usług kosmetycznych – 2 lata 

Opiekun w domu pomocy społecznej – 2 lata 

Technik BHP – 1,5 roku 

Technik administracji – 2 lata 

Technik informatyk – 2 lata 

Technik rachunkowości – 2 lata 

Technik ochrony fizycznej i mienia – 2 lata 

Technik turystyki wiejskiej – 2 lata 

Florysta – 1 rok 

Technik geodeta – 2 lata 

Asystent osoby niepełnosprawnej – 1 rok 

Opiekunka środowiskowa – 1 rok 

Opiekun medyczny – 1 rok 

Technik teleinformatyk – 2 lata 

Technik eksploatacji portów i terminali – 2 lata 

Technik masażysta – 2 lata 

 

Wszystkie kierunki są bezpłatne. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.  

 

Zasady i terminy rekrutacji: 

Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku (luty – marzec, wrzesień – październik). Nie ma 

egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń. Brak opłat wpisowych. Zajęcia 

rozpoczynają się we wrześniu i w lutym. 

 

Wymagane dokumenty: 

1. Oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej 

1. Dowód osobisty 

2. Wypełniony kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie szkoły lub na stronie 

internetowej szkoły) 

3. Dwa zdjęcia (można donieść w późniejszym terminie) 

4. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki 

na wybranym kierunku.  

 

http://www.bialystokonline.pl/link.php?typ=kat&id=10338
mailto:bialystok@cosinus.pl
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Policealne Studium Wokalno-Aktorskie Szkoła Talentów 
 

ul. Zwycięstwa 28  

15-703 Białystok 

tel. 85 742 40 84, 795 455 545 

fax. 85 742 40 84 

www.szkolatalentow.edu.pl 

biuro@szkolatalentow.edu.pl 

 

Kierunki kształcenia: 

- wokalno – aktorski 

- wokalno – baletowy 

 

Kształcenie w Studium trwa 3 lata (6 semestrów). Osoba kończąca szkołę otrzymuje dyplom 

z tytułem aktora scen muzycznych. Szkoła daje możliwość rozwoju artystycznego w trakcie 

nauki poprzez praktyki estradowe na wielu scenach muzycznych i teatralnych. Nauka jest 

bezpłatna. Warunkiem przyjęcia do Studium jest ukończona szkoła średnia lub liceum 

ogólnokształcącego, złożenie dokumentów oraz pozytywne zdanie Egzaminu wstępnego 

przed komisją rekrutacyjno – egzaminacyjną. Wynik matury, jak również zdana matura, nie 

stanowi kryterium przyjęcia. 

 

Zasady i terminy rekrutacji: 

Do egzaminu wstępnego może przystąpić osoba, która nie przekroczyła 23 roku życia i która 

dostarczyła dokumenty do dnia 19 czerwca 2015 r. z aktualnymi badaniami lekarskimi. 

Skierowanie na bezpłatne badania do pobrania w sekretariacie Studium przy ul. Zwycięstwa 

28, w godz. 8.30-16.00). 

 

Na podstawie Statutu Studium Wokalno – Aktorskiego w Białymstoku kandydat  

zobowiązany jest przygotować do Egzaminu: 
1. dwa utwory wokalne, zróżnicowane w treści i nastroju wraz z nutami dla 

akompaniatora lub z podkładem muzycznym na płycie CD, 

2. wiersz oraz fragment prozy z pamięci (nuty dla akompaniatora, tekst wiersza i prozy 

dostarczony razem z dokumentami do Studium), 

3. strój do ćwiczeń na egzamin ruchowo – taneczny, na kierunek wokalno-baletowy 

przygotowany autorski układ taneczny do podkładu muzycznego, 

4. rozmowa kwalifikacyjna. 

 

Lista osób dopuszczonych do egzaminu wstępnego będzie dostępna w dniu 22 czerwca 

2015r. w sekretariacie Studium przy ul. Zwycięstwa 28 oraz telefonicznie 85/742-40-84. 

 

Studium zapewnia akompaniatora do egzaminu wstępnego po wcześniejszym dostarczeniu 

nut do Studium.  

Próby z akompaniatorem zostaną ustalone po ogłoszeniu listy osób dopuszczonych do 

egzaminu. Osoby z własnym akompaniatorem proszone są o informację na ten temat 

w dokumentach rekrutacyjnych. 

http://www.bialystokonline.pl/link.php?typ=kat&id=11772
mailto:biuro@szkolatalentow.edu.pl


12 

 

 

Dla osób dopuszczonych do egzaminu spoza Białegostoku istnieje możliwość 

zakwaterowania w internacie obok Studium przy ul. Zwycięstwa 28. Osoby chętne proszone 

są o kontakt z internatem tel. 085 651 02 61. Koszt noclegu 25 zł brutto za dobę. 

 

Egzamin do Studium odbędzie się 24,25.06.2015 r. 
 

Ogłoszenie listy osób przyjętych do Studium nastąpi w dniu  30 czerwca 2015 r. 

 

 

Dokumenty jakie należy złożyć osobiście lub listownie do Studium do dnia 19 czerwca 

2015 r.  
1. podanie o zgłoszenie na studia  

2. kwestionariusz osobowy dla kandydatów 

3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w zawodzie aktor scen 

muzycznych 

4. 4 zdjęcia 

5. poświadczoną kopię świadectwa ukończenia liceum bądź szkoły równorzędnej 

6. kandydat musi ukończyć szkołę średnią, nie musi posiadać matury.  
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Studium Techniki Dentystycznej - Akademia Startu 

ul. Sobieskiego 3A  

15-013 Białystok 

tel. 85 732 89 44 

fax. 85 732 89 44 

www.stdbialystok.pl  

fundacja@akademiastartu.pl 

 
Kierunek kształcenia: 

Technik dentystyczny - wykonuje protezy zębowe (stałe, ruchome i nietypowe) i aparaty 

ortodontyczne zaprojektowane przez lekarza. Wykonuje naprawy uzupełnień protez 

zębowych i aparatów ortodontycznych. Wykazuje się znajomością technologii wykonywania 

protez zębowych, aparatów ortodontycznych oraz szyn, obturatorów i ektoprotez stosowanych 

do rehabilitacji, leczenia oraz profilaktyki chorób i wad narządu żucia.  

 

Kierunek jest płatny. Opłata za naukę wynosi 3000 zł za semestr (płatne w 5 miesięcznych 

ratach do 15 dnia każdego miesiąca). Nauka w szkole odbywa się w formie stacjonarnej (od 

poniedziałku do piątku) i trwa 2,5 roku (5 semestrów). Szkoła zapewnia praktyki zawodowe. 

Miesiące wakacyjne są wolne od opłat. Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje tytuł 

zawodowy - technik dentystyczny. 

 

Zasady i terminy rekrutacji:  

- ukończenie szkoły średniej  

- pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej ogólne zdolności manualne  

i pamięć przestrzenną 

 

Wymagane dokumenty:   

- dokument potwierdzający ukończenie szkoły średniej 

- 3 fotografie legitymacyjne 

- własnoręcznie napisany życiorys 

- orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu technik dentystyczny 

- wpisowe 200 złotych przy składaniu dokumentów 

- podanie o przyjęcie (do pobrania na stronie internetowej szkoły) 

 

 

 

http://www.stdbialystok.pl/
http://www.stdbialystok.pl/
http://www.stdbialystok.pl/
mailto:fundacja@akademiastartu.pl
http://www.stdbialystok.pl/images/pliki/podanie_STD.doc
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Centrum Edukacji Akademia Sukcesu 
 

ul. Cieszyńska 3A, IV piętro  

15-425 Białystok 

tel. 85 667 22 60, 883 351 004 

fax. 85 663 13 75 

www.as.edu.pl 

biuro@as.edu.pl 

 

Kierunki kształcenia: 

Dwuletnia szkoła policealna: 

- technik archiwista 

- technik BHP 

- technik usług pocztowych i finansowych 

- opiekun medyczny 

- opiekun w domu pomocy społecznej 

- opiekun osoby starszej 

- opiekunka środowiskowa 

- florysta 

- technik turystyki wiejskiej 

- technik usług kosmetycznych 

- technik rachunkowości 

- technik administracji 

 

Roczna szkoła policealna: 

- organizator imprez ślubnych 

- broker informacji 

- broker ubezpieczeniowy 

- asystent zarządu 

- administrator nieruchomości 

- przedstawiciel medyczny 

- sekretarka medyczna 

- specjalista ds. logistyki 

- organizator usług cateringowych 

- instruktor terapii uzależnień 

- ogrodnik terenów zieleni 

- pracownik biura podróży  

- instruktor fitness 

- instruktor odnowy biologicznej 

- agent celny 

- wizażystka / stylistka 

- organizator obsługi sprzedaży internetowej 

- biomasażysta 

- specjalista ds. reklamy 

- dekorator wnętrz 

http://www.bialystokonline.pl/link.php?typ=kat&id=11203
mailto:biuro@as.edu.pl
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Szkoła prowadzi kierunki bezpłatne i płatne. Naukę można podjąć w Białymstoku, Kraśniku, 

Lublinie, Ostrołęce, Starogardzie Gdańskim, Suwałkach i Zamościu.  

 

Warunki i terminy rekrutacji: 

Rekrutacja bez egzaminów wstępnych. Zajęcia rozpoczynają się w październiku i w lutym. 

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. Matura nie jest wymagana, wystarczy 

świadectwo ukończenia szkoły średniej.  

 

Wymagane dokumenty: 

- Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub ksero) 

- 3 fotografie legitymacyjne 

- Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do dalszej nauki 

- Kserokopia dowodu osobistego 

- Podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie) 
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Educentrum Policealna Szkoła Medyczna 

 

ul. Ciepła 1 lok. 10  

15-472 Białystok 

tel. 85 744 72 80, 796 101 342 

fax. 85 744 72 80 

www.educentrum.com.pl 

biuro@educentrum.com.pl 

 

Kierunki kształcenia: 

Technik masażysta – 2 lata (4 semestry) 

Opiekun medyczny – 1 rok (2 semestry) 

Terapeuta zajęciowy – 2 lata (4 semestry) 

 

EDUCENTRUM to Policealna Szkoła Edukacji Alternatywnej (kierunki medyczne) posiada 

uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Zajęcia 

odbywają się w trybie  weekendowym i wieczorowym. Szkoła jest płatna.  

 

 

Wymagane dokumenty: 

- podanie - druki w sekretariacie szkoły lub do pobrania na stronie internetowej 

- 2 zdjęcia 

- świadectwo ukończenia szkoły średniej lub jego odpis za poświadczeniem 

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazania do nauki wybranego zawodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bialystokonline.pl/link.php?typ=kat&id=8191
mailto:biuro@educentrum.com.pl


17 

 

 

 

 

 

 

Beauty Expert Szkoła Urody 

ul. Warszawska 9  

15-062 Białystok 

tel. 85 674 63 89 

www.su-be.pl  

 sekretariat@su-be.pl 

 

Kierunki kształcenia: 

Technik usług kosmetycznych  

 

Nauczanie na kierunku technik usług kosmetycznych trwa 2 lata i jest prowadzone w trybie 

stacjonarnym i zaocznym. 

 

Zasady i terminy rekrutacji: 

Rekrutacja – 01.06 – 15.09.2015 r. 

 

Wymagane dokumenty: 
- świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale 

- ksero dowodu osobistego 

- 3 zdjęcia 

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w szkole kosmetycznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bialystokonline.pl/link.php?typ=kat&id=6250
mailto:sekretariat@su-be.pl
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  Żak – Centrum Nauki i Biznesu  
 

 

ul. Świętego Rocha 6 lok. 15 

15-879 Białystok 

Telefon: 85 746 08 40 

Fax: 85 746 02 38 

bialystok@zak.edu.pl 

www.bialystok.zak.edu.pl 

 

Kierunki kształcenia: 

 

Dwuletnia szkoła policealna (bezpłatna): 
- technik administracji 

- technik rachunkowości 

- technik informatyk 

- technik BHP 

- technik turystyki wiejskiej 

- technik usług kosmetycznych 

- opiekun w domu pomocy społecznej 

- animator kultury 

- bibliotekarz 

 

Roczna szkoła policealna (bezpłatna): 

- opiekunka środowiskowa 

- florysta 

- asystent osoby niepełnosprawnej 

 

Roczna szkoła policealna (płatna): 
- terapeuta ds. uzależnień 

- konsultant ds. żywienia 

- dekorator wnętrz 

- grafika komputerowa 

- instruktor fitness 

- biomasażysta (masaż leczniczy lub fizjoterapia)) 

- wizażystka / stylistka 

- pilot wycieczek 

- przedstawiciel handlowy 

- pracownik pomocy społecznej i pracy socjalnej 

 

Zasady i terminy rekrutacji: 
Nabór prowadzony jest na semestry letnie i zimowe. Nauka w „Żaku” rozpoczyna się w lutym 

(semestr letni) i we wrześniu (semestr zimowy). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Nie ma egzaminów wstępnych.  

Osoby zainteresowane nauką powinny wypełnić formularz znajdujący się na stronie 

internetowej szkoły:  

http://zak.edu.pl/rekrutacja/formularz-zgloszeniowy  

 

mailto:bialystok@zak.edu.pl
http://www.bialystokonline.pl/link.php?typ=kat&id=7840
http://zak.edu.pl/rekrutacja/formularz-zgloszeniowy
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Wymagane dokumenty: 
- oryginał, odpis lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa  ukończenia 

szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości,   

- 3 zdjęcia legitymacyjne dla szkół jednorocznych i 4 zdjęcia dla szkół dwuletnich, 

- zaświadczenie lekarskie: 

1. dla kierunku Technik Usług Kosmetycznych wymagany jest wpis: "może podjąć 

naukę na dowolnym kierunku" lub "może podjąć naukę na kierunku Technik Usług 

Kosmetycznych", 

2. dla pozostałych Szkół i kierunków - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

do podjęcia nauki,   

- dowód osobisty,  

- opłata za pierwszą ratę (jeśli wybrano kierunek płatny).  
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Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku 

ul. Krakowska 9  

15-875 Białystok 

tel. 85 745 64 76  

www.szkolypolicealne.wsmed.pl 

policealna@wsmed.pl 

 

Kierunki kształcenia:  

Terapeuta zajęciowy – 2 lata  

Technik masażysta – 2 lata 

Technik farmaceutyczny – 2 lata 

Technik usług kosmetycznych – 2 lata 

Technik sterylizacji medycznej – 1 rok 

Opiekun medyczny – 1 rok 

Technik BHP – 1,5 roku 

 

Nauka odbywa się w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym - w zależności od 

kierunku kształcenia.  

 

Warunki naboru: 

Kandydaci do szkoły powinni posiadać minimum wykształcenie średnie, tzn. ukończoną 

szkołę średnią, nawet bez zdanego egzaminu maturalnego. 

 

Wymagane dokumenty: 

- podanie (druk do pobrania pod listą dokumentów lub w dziekanacie) 

- 2 zdjęcia, 

- kopia dowodu osobistego, 

- świadectwo ukończenia szkoły średniej, 

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie na 

badania wydawane w sekretariacie szkoły). 

 

 

 

http://szkolypolicealne.wsmed.edu.pl/www.szkolesrednie.wsmed.edu.pl
mailto:policealna@wsmed.pl
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Szkoła Policealna nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku 
ul. Czackiego 8  

tel./fax 85 742–18–81  

85 742-02-60 

medstuzaw@wp.pl 

http://www.sp1oz.pl/ 

 

Kierunki kształcenia: 

 

Asystentka stomatologiczna (1 rok, wieczorowy) 

Technik dentystyczny (2,5 roku, dzienny) 

Technik elektroradiolog (2,5 roku, dzienny) 

Technik farmaceutyczny (2 lata, dzienny) 

Technik masażysta (2 lata, dzienny i wieczorowy) 

Higienistka stomatologiczna (2 lata, dzienny) 

Opiekunka dziecięca  (2 lata, dzienny)  

Technik BHP (1,5 roku, dzienny) 

Technik sterylizacji medycznej (1 rok, dzienny) 

Technik usług kosmetycznych (2 lata, dzienny) 

Protetyk słuchu (2 lata, wieczorowy) 

Terapeuta zajęciowy (2 lata, dzienny) 

Asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok, zaoczny) 

Opiekun medyczny (1 rok, zaoczny) 

Opiekun w domu pomocy społecznej (2 lata, zaoczny) 

Opiekunka środowiskowa (1 rok, zaoczny) 

 

Program kształcenia poszczególnych kierunków realizowany jest w systemie dziennym  i   

wieczorowym.  

 

Zasady i terminy rekrutacji: 

 

1) Szkoła policealna: 

a)   składanie dokumentów od 18 maja 2015 r. do 21 sierpnia 2015 r. do godz. 15.00, 

b)   ogłoszenie listy przyjętych do 24 sierpnia 2015 r. do godz. 15.00. 

2) Szkoła dla dorosłych: 

a)   składanie dokumentów od 18 maja 2015 r. do 21 sierpnia 2015 r. do godz. 15.00, 

b)   ogłoszenie listy przyjętych do 24 sierpnia 2015 r. do godz. 15.00. 

 

mailto:medstuzaw@wp.pl
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Wymagane dokumenty: 

- wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz jest dostępny na stronie internetowej), 

- świadectwo ukończenia szkoły średniej,  

- 3 zdjęcia,  

- zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 
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Szkoła Policealna nr 2 Pracowników Medycznych i  Społecznych 

w Białymstoku 
 

ul. Ogrodowa 23 

15-027 Białystok 

Tel/fax 85 732 12 92 

e-mail:sppsmis_nr2_bialystok@op.pl 

http://sppmisbialystok.pl 

 

Kierunki kształcenia: 

 

2 lata - IV semestry: 
 terapeuta zajęciowy  (dzienny) 

 opiekunka dziecięca (dzienny) 

 technik masażysta (dzienny) 

 technik usług kosmetycznych (dzienny) 

 opiekun w domu pomocy społecznej (zaoczny) 

 

 1,5 roku - III semestry: 

 technik bezpieczeństwa i higieny pracy (dzienny) 

 

 1 rok - II semestry: 

 technik sterylizacji medycznej (dzienny) 

 opiekun medyczny (zaoczny) 

 opiekunka środowiskowa (zaoczny) 

 asystent osoby niepełnosprawnej (zaoczny) 

 

Zasady i terminy rekrutacji: 

 

1. Składanie dokumentów: 18 maja - 21 sierpnia 2015 roku do godziny 15.00  

2. Ogłoszenie listy przyjętych: 24 sierpnia 2015 roku do godziny 15.00 

 

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.  

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność dziecka 

kandydata, niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, 

samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 
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Wymagane dokumenty: 

- świadectwo ukończenia szkoły (oryginał lub odpis lub kserokopia potwierdzona za 

zgodność przez dyrektora szkoły, która wydała świadectwo) 

- zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia nauki na wybranym kierunku (skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły)  

- podanie 

- 2 fotografie legitymacyjne o wymiarach 3,5x4,5 cm  

- ksero dowodu osobistego 
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Akademia Fotografii i Przedsiębiorczości 

 
ul. Warszawska 6 

15-063 Białystok 

Sekretariat szkoły III piętro, pok. 34 

tel. 85 743 55 58 

http://afip.pl/pl/  

 sekretariat@esmp.edu.pl 

 

Akademia Fotografii i Przedsiębiorczości jest niepubliczną szkołą, wpisaną do ewidencji 

szkół i placówek niepublicznych Urzędu Miasta w Białymstoku. Nauka trwa cztery semestry. 

Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym. Zajęcia rozpoczynają się od października 

i trwają do końca czerwca. Po ukończeniu szkoły i obronie pracy dyplomowej w formie 

indywidualnej wystawy fotograficznej, słuchacz otrzymuje dyplom z tytułem specjalisty 

w zakresie fotografii. 
 

 

Zasady i terminy rekrutacji: 

Osoby zainteresowane podjęciem nauki w AFiP proszone są o przesyłanie kwestionariusza 

kwalifikacyjnego na adres e-mail szkoły, który dostępny jest poniżej. Terminy rozmów 

kwalifikacyjnych ustalane są na bieżąco. 

O zakończeniu rekrutacji decyduje wyczerpanie miejsc w grupie. 

Na kierunek Fotografia rekrutacja odbywa się w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną z 

ewentualną prezentacją prac. Kandydat zapisuje się na najbliższy termin rozmowy 

kwalifikacyjnej składając osobiście lub przesyłając kwestionariusz  kwalifikacyjny na 

adres sekretariat@esmp.edu.pl, a po pozytywnej weryfikacji składa dokumenty i podpisuje 

umowę o kształceniu. Procedura rekrutacyjna jest płatna. 

Informacji o aktualnej wysokości czesnego oraz opłaty rekrutacyjnej, udzielają pracownicy 

sekretariatu. 

Osoby zapisujące się na ten kierunek powinny posiadać własny aparat fotograficzny 

z możliwością ręcznej zmiany ustawień (ostrość, przesłona, itp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://afip.pl/pl/
mailto:sekretariat@esmp.edu.pl
mailto:sekretariat@esmp.edu.pl
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AP Edukacja Centrum Kształcenia  

Sp. z o.o. 

 
 

ul. Rynek Kościuszki 24  

15-426 Białystok 

tel. 85 732 26 80, 85 732 71 31, 508 198 012 

fax. 85 732 26 80 

https://www.apedukacja.pl/ 

bialystok@apedukacja.pl  

 

Kierunki kształcenia: 

Dwuletnia Szkoła Policealna: 

Technik: Administracja, Archiwizacja, Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej, 

Asystent osoby niepełnosprawnej, Asystentka stomatologiczna, BHP, Drogownictwo, 

Eksploatacja portów i terminali, Florysta, Geodeta, informatyk, Masażysta, Opiekun w domu 

pomocy społecznej, Opiekun medyczny, Opiekun osoby starszej, Opiekunka dziecięca, 

Opiekunka środowiskowa, Technik pojazdów mechanicznych, Rachunkowość, Technik 

sterylizacji medycznej, Teleinformatyk, Technik telekomunikacji, Technik transportu 

drogowego, Technik turystyki wiejskiej, Technik usług kosmetycznych, Technik usług 

pocztowych i finansowych, Weterynarz.  

 

Roczna Szkoła Policealna: 

Agent celny, Agent reklamowy, Barman, Biomasaż, Bukieciarz, Charakteryzator, Dekorator 

wnętrz, Ekspedytor, Florysta, Fotoreporter, Grafik komputerowy, Instruktor odnowy 

biologicznej,  Instruktor rekreacji ruchowej, Instruktor terapii uzależnień, Konserwator 

systemów komputerowych, Księgowy/Księgowa, Manicurzysta/pedikurzysta, Operator 

sprzętu komputerowego, Opiekunka domowa, Organizator obsługi sprzedaży komputerowej, 

Pilot wycieczek, Pracownik administracyjny, Pracownik biura podróży, Pracownik ds. 

osobowych, Pracownik informacji turystycznej, Projektant mody, Prowadzący zakład 

hotelarski, Recepcjonista/Recepcjonistka, Sekretarka, Stylista/Stylistka, Wizażysta, 

Wizażystka.  

 

Zasady i terminy rekrutacji: 

W AP Edukacja mogą uczyć się osoby dorosłe, które ukończyły szkołę średnią, bez względu 

na to czy mają świadectwo dojrzałości czy nie. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów 

wstępnych - decyduje kolejność składania zgłoszeń.  

 

Wymagane dokumenty: 

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona 

notarialnie) 

- 2 zdjęcia 

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (o braku przeciwwskazań do podjęcia 

nauki)  

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie 

-  dowód osobisty do wglądu 
 

https://www.apedukacja.pl/
mailto:bialystok@apedukacja.pl
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EduX 

ul. Warszawska 21 lok. 123  

15-062 Białystok 

tel. 509 699 393, 506 555 018 

www.edux.bialystok.pl 

szkola-edux@wp.pl 

 

Kierunki nauczania: 

Technik usług kosmetycznych (2 lata) 

Technik informatyk (2 lata) 

Florysta (2 lata) 

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, kształci w trybie zaocznym oraz  

z wykorzystaniem technologii internetowej.  Kształcenie jest płatne.  

 

Wymagane dokumenty: 

- świadectwo ukończenia szkoły średniej 

- podanie (gotowy druk dostępny w sekretariacie szkoły) 

- 2 zdjęcia legitymacyjne  

- zaświadczenie lekarskie o zdolności do nauki w zawodzie 
 

 

Opłaty: 

- wpisowe 50 zł 

- miesięczne czesne 100 zł 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bialystokonline.pl/link.php?typ=kat&id=11018
mailto:szkola-edux@wp.pl
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Europejska Szkoła Stylizacji Vena Art  
 
ul. Krakowska 11  

15-875 Białystok 

tel.: 509-275-880 

www.venaart.com 

biuro@venaart.com 

 

Kierunki kształcenia: 

Stylista paznokci 

Wizażysta i stylista 

Masaż z odnową biologiczną 

Stylista włosów 

Stylizacja osoby 

Stylizacja przedmiotów – decoupage 

 

Szkoła kształci w systemie zaocznym, wieczorowym i dziennym. Każdy z kierunków trwa  

1 rok. Zajęcia odbywają się w weekendy, jak i w dni powszednie w zależności od grupy. 

Spotkanie organizacyjne odbywa się we wrześniu, zajęcia trwają od października do końca 

czerwca. Szkoła jest odpłatna. Ilość godzin wraz z zajęciami praktycznymi – 350. 

 

Zasady i terminy rekrutacji: 

Zapisy do końca września 2015r. 

Warunkiem przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna.  

 

Wymagane dokumenty: 

- świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu, ksero) 

- zdjęcia (dowodowe) - 2 szt. 

- wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego (dostępny w siedzibie szkoły) 

- dokument potwierdzający opłatę wpisowego 

- dokument tożsamości (oryginał do wglądu, ksero) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bialystokonline.pl/link.php?typ=kat&id=7213
mailto:biuro@venaart.com
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SZKOŁA POLICEALNA  DLA  DOROSŁYCH 
 

ul. Brukowa 2 

15-889 Białystok 

telefon 85 742 04 69 

kancelaria@spo.edu.pl 

www.spo.edu.pl 

 

Kierunki kształcenia: 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia 

Technik informatyk 

Technik logistyk 

Technik administracji 

Opiekun w domu pomocy społecznej 

Opiekun osoby starszej 

Opiekunka środowiskowa 

Technik BHP 

 

Nabór do Szkoły Policealnej dla Dorosłych prowadzony jest dwa razy w roku, na semestry: 

 jesienny - wrzesień (rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 trwa) 

 wiosenny - luty 

Nauka w szkole trwa 2 lata (cztery semestry) - w przypadku kierunku BHP 1,5 roku (trzy 

semestry), w systemie zaocznym.  Kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły 

i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (nieobowiązkowym). 

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończona szkoła średnia (matura nie jest wymagana). 

Wymagane dokumenty: 

 świadectwo lub odpis (potwierdzony notarialnie) ukończenia szkoły średniej 

 podanie o przyjęcie do szkoły - kwestionariusz do wypełnienia w kancelarii szkoły lub 

w formie elektronicznej 

 dwa  zdjęcia legitymacyjne 

 dowód osobisty (do wglądu) 

 zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki  w zawodzie  wydane 

przez Ośrodek Medycyny Pracy. Ośrodek Medycyny Pracy  zaświadczenie wydaje 

bezpłatnie  na podstawie skierowania wydanego przez  Szkołę 

 Zaświadczenie potrzebne jest do zawodu: 

1. technik ochrony 

2. technik informatyk 

3. opiekun w DPS 

4. asystent osoby starszej 

5. opiekunka środowiskowa 

 

 

mailto:kancelaria@spo.edu.pl
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Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony 

O’CHIKARA 
ul. Legionowa 7 

15-281 Białystok 

tel. 85 744 60 90 

bialystok@ochikara.pl 

www.ochikara.pl/szkola/bialystok  

 
Kierunki kształcenia: 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia 

Technik turystyki wiejskiej 

Opiekun w domu pomocy społecznej 

Opiekunka środowiskowa 

Asystent osoby niepełnosprawnej 

Opiekun osoby starszej 

Opiekunka dziecięca 

 

Nauka trwa 2 lata, jest prowadzona w systemie zaocznym. 

 

Zasady i terminy rekrutacji: 

 

Warunki przyjęcia:  

- ukończona szkoła średnia (matura nie jest wymagana), 

- niekaralność za przestępstwa umyślne (oświadczenia podpisane przez kandydata do Szkoły), 

- dobry stan zdrowia (zaświadczenie o możliwości podjęcia nauki w dowolnym typie szkoły). 

 

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Nauka w szkole jest płatna. 

 

Wymagane dokumenty: 

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,  

- zaświadczenie lekarskie, 

- cztery fotografie, 

- świadectwo lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (może być dostarczone  

w późniejszym terminie, najpóźniej przed rozpoczęciem roku szkolnego). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bialystok@ochikara.pl
http://www.ochikara.pl/szkola/bialystok
http://www.ochikara.pl/zawod/1/technik-ochrony-fizycznej-osob-i-mienia/
http://www.ochikara.pl/zawod/18/technik-turystyki-wiejskiej/
http://www.ochikara.pl/zawod/14/opiekun-w-domu-pomocy-spolecznej/
http://www.ochikara.pl/zawod/15/opiekunka-srodowiskowa/
http://www.ochikara.pl/zawod/16/asystent-osoby-niepelnosprawnej/
http://www.ochikara.pl/zawod/13/opiekun-osoby-starszej/
http://www.ochikara.pl/zawod/17/opiekunka-dziecieca/
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Policealna Szkoła Fryzjerska VECTOR  

 
ul. Poleska 52  

15-874 Białystok 

tel. 85 652 14 51 

tel. 85 674 70 77 

fax. 85 654 52 92 

www.vector.bialystok.pl 

szkola.vector@onet.eu 

 

Kierunki kształcenia: 

Technik usług fryzjerskich (kierunek bezpłatny) 

 

Nauka odbywa się w systemie zaocznym. Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Szkoła posiada 

uprawnienia szkoły publicznej; realizuje program MENiS. Oprócz zajęć praktycznych, które 

odbywają się w pracowni szkoły, organizowane są miesięczne praktyki w salonach 

fryzjerskich (technik usług fryzjerskich). 

Zasady i terminy rekrutacji: 

Rekrutacja – wrzesień 2015r. 

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie szkoły średniej. Brak egzaminów wstępnych. 

Wymagane dokumenty: 
- świadectwo ukończenia szkoły średniej 

- 3 zdjęcia 

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki (skierowanie do lekarza 

wystawia szkoła) 

- ksero dowodu osobistego 

 

 

 

http://www.bialystokonline.pl/link.php?typ=kat&id=9673
mailto:szkola.vector@onet.eu
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Policealna Szkoła Zawodowa   

Meritum Sp. z o.o. 
 

 

 

 

ul. Poleska 52  

15-874 Białystok 

tel. 85 674 70 77, 661 028 866 

www.meritum.bialystok.pl 

szkola.vector@onet.eu 

 

Kierunki kształcenia: 

Technik usług kosmetycznych (2 lata, zaoczna, dzienna i wieczorowa) 

Technik usług fryzjerskich (2 lata, zaoczna i dzienna) 

Technik BHP (1,5 roku, zaoczna) 

Technik administracji (2 lata, zaoczna) 

Policealna szkoła wizażu i stylizacji (1 rok, zaoczna) 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej; realizuje program MENiS.  

Zasady i terminy rekrutacji: 

Rekrutacja – wrzesień 2015r. 

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie szkoły średniej. Brak egzaminów wstępnych. 

Wymagane dokumenty: 
- świadectwo ukończenia szkoły średniej 

- 3 zdjęcia 

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki (skierowanie do lekarza 

wystawia szkoła) 

- ksero dowodu osobistego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:szkola.vector@onet.eu
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Policealna Szkoła Informatyki  

i Zarządzania  

T-Matic Grupa Computer Plus                           

w Białymstoku 
ul. Malmeda 1  

15-440 Białystok 

tel. 85 74 89 155 

fax. 85 74 89 101 

www.psiiz.edu.pl 

szkola@psiiz.edu.pl 

 

Kierunki kształcenia: 

Technik informatyk 

Technik rachunkowości 

Technik administracji 

Nauka odbywa się w systemie zaocznym i trwa 2 lata (4 semestry). Wszystkie kierunki są 

płatne. Podczas IV semestru słuchacze odbywają 4-tygodniową praktykę zawodową. 

Zasady i terminy rekrutacji: 

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie szkoły średniej. Brak egzaminów wstępnych. 

 

Wymagane dokumenty: 

- podanie (do pobrania na stronie internetowej szkoły) 

- 3 zdjęcia 

- życiorys 

- zaświadczenie lekarskie - wystawiamy skierowanie i zapewniamy możliwość bezpłatnego  

zdobycia zaświadczenia 

- świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub kopia notarialna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bialystokonline.pl/link.php?typ=kat&id=342
mailto:szkola@psiiz.edu.pl
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Policealne Studium Zawodowe dla 

Dorosłych Zaoczne TWP 

ul. Warszawska 2  

15-063 Białystok 

tel. 85 743 51 06 

fax. 85 743 57 05 

www.twp.bialystok.pl 

nauka@twp.bialystok.pl 

 

 

Kierunki kształcenia:  

Technik administracji (nauka trwa 2 lata) 

Technik archiwista (nauka trwa 2 lata) 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (nauka trwa 1,5 roku) 

Technik informatyk (nauka trwa 2 lata) 

Technik rachunkowości (nauka trwa 2 lata) 

 

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Szkoła nie pobiera opłat za naukę, egzaminy, 

indeksy, legitymacje, zaświadczenia.  

 

 

Zasady i terminy rekrutacji: 

Dokumenty można składać w okresie:  maj, czerwiec, lipiec, sierpień - na semestr jesienno-

zimowy (rozpoczęcie zajęć we wrześniu), grudzień, styczeń, luty - na semestr wiosenno-letni 

(rozpoczęcie zajęć w lutym). 

Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych i rozmowy kwalifikacyjnej  

(o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń). 

 

 

Wymagane dokumenty: 

- podanie i kwestionariusz osobowy (gotowe druki do pobrania znajdują się na dole strony, 

można je również otrzymać w sekretariacie szkoły), 

- świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał), 

- 3 zdjęcia, 

- ksero dowodu osobistego, 

- zaświadczenie lekarskie (skierowanie wydaje sekretariat szkoły). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.bialystokonline.pl/link.php?typ=kat&id=5100
mailto:nauka@twp.bialystok.pl
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Studium Handlu Zagranicznego, Obsługi Celnej i Spedycji 

Policealne Studium Obsługi Spedycyjno - Celnej 
 

ul. Przędzalniana 60 

15-688 Białystok  

tel. 87 621 34 71   kom. 503 648 751  

e-mail: forumelk@op.pl  

www.szkolycelne.infoserwis.elk.pl 

 

 

Kierunki kształcenia: 

Technik administracji o profilu celnym (2 lata, zaoczny) 

Technik Spedytor  (2 lata, zaoczny) 

Handel Zagraniczny, Obsługa Celna i Spedycja – program autorski  (2 lata, zaoczny) 

 

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. 

 

 

Zasady i terminy rekrutacji: 

Decyduje kolejność zgłoszeń. Do wyczerpania limitu miejsc.  

 

Wymagane dokumenty: 

 świadectwo ukończenia szkoły średniej 

 dowód osobisty /ksero/ 

 zdjęcia legitymacyjne - 4szt. 

 kwestionariusz osobowy - do uzupełnienia na miejscu zapisu 

 opłata wpisowa 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

mailto:forumelk@op.pl
http://www.bialystokonline.pl/link.php?typ=kat&id=8800
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Szkoły Policealne - ZDZ 

ul. Sienkiewicza 77  

15-003 Białystok 

tel. 85 675 24 91, 85 675 13 89 

fax. 85 675 24 91 

http://www.szkolyzdz.pl/  

szkoly@zdz.bialystok.pl 

 

Kierunek kształcenia według powiatów:  

Asystent osoby niepełnosprawnej (Białystok, 1 rok, zaoczny) 

Technik administracji (Bielsk Podlaski,  2 lata, zaoczny) 

Technik BHP (Białystok, Bielsk Podlaski, Hajnówka, Sokółka, Zambrów, 1,5 roku, zaoczny) 

Technik informatyk (Białystok,  Hajnówka, Zambrów, 2 lata, zaoczny) 

Technik masażysta (Białystok, 2 lata, wieczorowy) 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia (Hajnówka, 2 lata, zaoczny) 

Technik rachunkowości (Hajnówka, Zambrów, 2 lata, zaoczny) 

Technik usług kosmetycznych (Białystok, Bielsk Podlaski, Hajnówka, 2 lata, zaoczny) 

Florysta (Białystok, 1 rok, zaoczny) 

 

Zasady i terminy rekrutacji: 

Rekrutacja odbywa się poprzez złożenie kompletu dokumentów, o przyjęciu decyduje 

kolejność zgłoszeń.  

 

Wymagane dokumenty: 

1. Podanie o przyjęcie do szkoły 

2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy matury) 

3. Trzy zdjęcia (37 mm x 52 mm) 

4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia na danym 

kierunku 
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TEB Edukacja  

TEB Białystok 

ul. Choroszczańska 31  

15-732 Białystok 

Tel: 85 875 15 10  

Tel: 85 744 39 85 

Faks: 85 744 39 86 

E-mail: bialystok@teb.pl 

Kierunki kształcenia:  

 

Kierunki bezpłatne:  

 Asystent osoby niepełnosprawnej 

 Asystentka stomatologiczna 

 Higienistka stomatologiczna 

 Opiekun medyczny 

 Opiekun osoby starszej 

 Opiekun w domu pomocy społecznej 

 Opiekunka dziecięca 

 Opiekunka środowiskowa 

 Technik administracji - zarządzanie biurem 

 Technik BHP 

 Technik informatyk z certyfikatami Microsoftu 

 Technik masażysta z certyfikatami 

 Technik rachunkowości - księgowość firm 

 Technik teleinformatyk 

 Technik usług kosmetycznych - wellness & spa 

 

Kierunki płatne:  

 Asystent nauczyciela przedszkola 

 Asystentka stomatologiczna 

 Dekorator wnętrz - home staging 

 Dietetyka 

 Fotografia artystyczna 

 Grafika komputerowa 

 Higienistka stomatologiczna 

 Instruktor fitness 

 Manikiurzystka - pedikiurzystka 

 Odnowa biologiczna z masażem 

 Podologia i pielęgnacja stóp 

 Protetyk słuchu 

 Rejestratorka medyczna 

 Technik dentystyczny z technologią CAD/CAM 

mailto:bialystok@teb.pl
http://www.teb.pl/miasta/bialystok/oferta/
http://www.teb.pl/miasta/bialystok/oferta/
http://www.teb.pl/miasta/bialystok/oferta/
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http://www.teb.pl/miasta/bialystok/oferta/
http://www.teb.pl/miasta/bialystok/oferta/
http://www.teb.pl/miasta/bialystok/oferta/
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http://www.teb.pl/miasta/bialystok/oferta/
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http://www.teb.pl/miasta/bialystok/oferta/
http://www.teb.pl/miasta/bialystok/oferta/
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 Technik farmaceutyczny 

 Technik geodeta 

 Technik masażysta z certyfikatami 

 Technik optyk 

 Technik weterynarii 

 Terapeuta zajęciowy 

 Trening rozwoju osobistego 

 Wizaż i stylizacja - personal shopper 

 

Zasady i terminy rekrutacji: 

Nabór odbywa się bez egzaminów wstępnych. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.  

 

Wymagane dokumenty: 

 oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej; 

 kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie) 

 2 zdjęcia legitymacyjne 

 dowód osobisty do wglądu 

 zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia (na 

wybranych kierunkach) 

http://www.teb.pl/miasta/bialystok/oferta/
http://www.teb.pl/miasta/bialystok/oferta/
http://www.teb.pl/miasta/bialystok/oferta/
http://www.teb.pl/miasta/bialystok/oferta/
http://www.teb.pl/miasta/bialystok/oferta/
http://www.teb.pl/miasta/bialystok/oferta/
http://www.teb.pl/miasta/bialystok/oferta/
http://www.teb.pl/miasta/bialystok/oferta/
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ATENA Szkoły 
 

15-732 Białystok  

ul. Choroszczańska 33 lok. 13 

tel./fax 85 743 55 99 

tel kom: 511 697 914 

bialystok@szkolyatena.pl 

http://szkolyatena.pl/index.php/kontakt/adresbialystok.html  

 

 

Kierunki kształcenia: 

 Administracja 

 BHP 

 Florysta 

 Rachunkowość i finanse 

 

Wymagane dokumenty: 

- Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej  

- Podanie o przyjęcie do Szkoły ATENA  

- Kwestionariusz osobowy  

- 3 zdjęcia 

- Zaświadczenie od lekarza o braku przeciw wskazań do nauki w wybranym zawodzie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:bialystok@szkolyatena.pl
http://szkolyatena.pl/index.php/kontakt/adresbialystok.html
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 Policealne Studium Farmaceutyczne ESAN 

(w siedzibie Zespołu Szkól Zawodowych nr 5) 

ul. Antoniuk Fabryczny 40  

15-741 Białystok 

tel. 85 664 10 99 

508 289 227 

www.psfbk.esan.edu.pl 

psfbk@esan.edu.pl  

 

Kierunek kształcenia: 

Technik farmacji 

 

Nauka trwa 2 lata, szkoła jest płatna. Absolwenci szkoły przystępują do egzaminu OKE 

i otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje, również w języku angielskim, umożliwia  

pracę w UE. Zajęcia praktyczne odbywają się w aptece szpitalnej, hurtowni farmaceutycznej, 

zakładzie produkcji leków i aptekach miejskich. 

 

Zasady i terminy rekrutacji: 

Do 31.07.2015   zapisy bez wpisowego. 

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu. 

 

Wymagane dokumenty: 

- podanie i skierowanie na badania lekarskie (do pobrania na stronie internetowej szkoły) 

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły lub potwierdzona kopia; 

- 3 fotografie podpisane na odwrocie 

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie technik 

farmaceutyczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psfbk.esan.edu.pl/
mailto:psfbk@esan.edu.pl
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Policealne Studium Informatyki 
 

 

 

 

 

 

ul. Kraszewskiego 33 

15-024 Białystok 

telefony: 85 732 42 16, 85 732 39 11 

fax: 85 732 56 24 

e-mail studium@edukom.net 

www.studium.edukom.net/ 

 

Kierunek kształcenia: 

Technik informatyk 

Nauka jest płatna, trwa 2 lata i odbywa się zaocznie tj. soboty i niedziele co dwa tygodnie. 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej (co upoważnia m.in. do wydawania legitymacji 

szkolnych, zaświadczeń do ZUS, KRUS i innych instytucji). 

Zasady i terminy rekrutacji: 

Słuchaczem szkoły może zostać absolwent szkoły średniej (matura nie jest wymagana). 

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.  

Wymagane dokumenty: 

1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej 

2. Trzy zdjęcia (format 52 x 37) 

3. Zaświadczenie lekarskie (skierowanie na badania wydawane przez Sekretariat przy  

składaniu kwestionariusza) 

4. Podanie i kwestionariusz - druk dostępny na www.studium.edukom.net i w sekretariacie 

szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:studium@edukom.net
http://www.studium.edukom.net/
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Studium Psychologii Psychotronicznej 

ul. Antoniuk Fabryczny 55/19  

15-762 Białystok 

tel. 85 654 78 35 

e-mail: irena@studioastro.pl 

http://www.studioastro.pl 

 

Kierunki nauczania: 

 

- Psychologia psychotroniczna 

- Terapie naturalne 

 

 

Studium Psychologii Psychotronicznej jest szkołą prywatną, policealną, niepubliczną 

zarejestrowaną w Kuratorium Oświaty w ewidencji szkół niepublicznych.  

 

• Kształcenie prowadzone jest w systemie zaocznym. 

• Rok szkolny trwa od października do czerwca. 

• Pełny cykl kształcenia trwa 5 semestrów tj. 2,5 roku  

• Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu. 

• Każdy student przyjęty do studium otrzymuje bezpłatny pakiet podstawowych 

podręczników właściwych dla wybranego kierunku: 

 

Zasady i terminy rekrutacji: 

Rekrutacja trwa w terminie od 1 VI do 20 IX.   

Należy uzyskać pozytywny wynik rozmowy wstępnej. Podczas rozmowy wstępnej 

poznawane są cechy osobowościowe kandydata, motywacja podjęcia nauki, przyszłe cele  

zawodowe. 

 

Wymagane dokumenty: 

- świadectwo ukończenia szkoły średniej lub wyższej, 

- 3 fotografie, 

- wypełniona ankieta (do pobrania na stronie), 

- podpisane oświadczenie (do pobrania na stronie), 

- kserokopia dowodu osobistego. 

- kserokopia dowodu wpłaty wpisowego 350zł (przelew bankowy lub wpłata gotówkowa  

w sekretariacie). 

 

 

mailto:irena@studioastro.pl
http://www.studioastro.pl/
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Zespół  Szkół Mechanicznych im. S. Czarnieckiego w Łapach 

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych   
 

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 68 

18-100 Łapy 

tel. 85 715 28 21 

fax. 85 814 20 17 

e-mail: zsm@fajnaszkola.net 

http://www.fajnaszkola.net  

 

 

Kierunki nauczania: 

Specjalista ds. BHP – 1,5 roku, zaoczny 

Technik rachunkowości – 2 lata, zaoczny 

 

 

Wymagane dokumenty: 

1. wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej dla Dorosłych 

2. dwie fotografie 

3. świadectwo ukończenia szkoły średniej 

4. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu w zawodzie 

5. oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

mailto:zsm@fajnaszkola.net
http://www.fajnaszkola.net/
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Zespół Szkół w Michałowie 

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych   
 
16-050 Michałowo     

 ul. Sienkiewicza 5                                                   

 tel.  85 718 90 37 

 

http://www.zsmichalowo.pl 

zespmich@neostrada.pl 

 

 

Kierunek nauczania: 

Technik informatyk  

 

Szkoła policealna (2 letnia), zaoczna dla dorosłych – aplikacje internetowe, prezentowanie 

informacji, sieci komputerowe, grafika komputerowa, bazy danych, technika biurowa. 

 
 
Zasady i terminy rekrutacji: 

 

Składanie dokumentów 
Do 8 sierpnia 2015 r. 

do godz. 15
00

 

Egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna, jeżeli 

szkoła taki egzamin przeprowadza 

Od 12 sierpnia do 18 sierpnia 2015 r. 

dokładny termin egzaminu lub 

rozmowy ustala dyrektor szkoły 

Ogłoszenie listy  przyjętych do szkoły 
Do 25 sierpnia 2015 r. 

do godz. 15
00

 

 
 
Wymagane dokumenty: 

1. wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej dla Dorosłych 

2. dwie fotografie 

3. świadectwo ukończenia szkoły średniej 

4. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu w zawodzie 

5. oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

http://maps.google.pl/maps?f=q&source=s_q&hl=pl&geocode=&q=Zesp%C3%B3%C5%82+Szk%C3%B3%C5%82+w+Micha%C5%82owie+Sienkiewicza+5&sll=52.025459,19.204102&sspn=9.239123,19.665527&ie=UTF8&hq=Zesp%C3%B3%C5%82+Szk%C3%B3%C5%82&hnear=Sienkiewicza+5,+Micha%C5%82owo,+Bia%C5%82ostocki,+Podlaskie&ll=53.03671,23.609447&spn=0.008812,0.019205&z=16
http://www.zsmichalowo.pl/
mailto:zespmich@neostrada.pl
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Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej  

Szkoła Policealna dla Dorosłych   
 

 

ul. Sienkiewicza 7 

16-020 Czarna Białostocka 

tel. 85 710 10 72 

liceum@liceum.net 

http://www.liceum.net/ 

 

 

Kierunek nauczania: 

Technik administracji – 2 lata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liceum.net/
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Zespół Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie 

 

Szkoła Policealna  
 

 

ul. Długa 130 

17-300 Siemiatycze 

tel. 85 655-28-70 

faks: 85 655-28-70  

e-mail: czartajew.@poczta.onet.pl 

http://www.zsr-czartajew.pl/ 

 

 
 
Kierunek nauczania: 

Technik turystyki wiejskiej – 3 lata 

 

 

 

mailto:czartajew.@poczta.onet.pl
http://www.zsr-czartajew.pl/
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Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej 

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych   
 

 

16-200 Dąbrowa Białostocka 

ul. 1000-lecia P.P. 24 

tel. (85) 712 11 24 

e-mail: liceum@data.pl 

http://liceum-dabrowa.pl/ 
 

 

Kierunek nauczania: 

Technik obsługi turystycznej  - 2 lata 

 

Zasady i terminy rekrutacji: 

Osoby zainteresowane nauką w szkole składają Wniosek - kwestionariusz kandydata 

ubiegającego się o przyjęcie na semestr  pierwszy do pobrania ze strony internetowej.  

 
 

Zakwalifikowani Kandydaci do klasy pierwszej mają obowiązek potwierdzenia woli podjęcia 

nauki w kancelarii Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej poprzez złożenie oryginałów 

świadectw ukończenia szkoły do 27 sierpnia 2015 do godz. 15
00

. 

 

mailto:liceum@data.pl
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Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  

im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu 
 

Szkoła Policealna dla Dorosłych 

  

 

ul. Szkolna 8 

18-230 Ciechanowiec  

tel. (86) 277 11 34  

zsoiz-ciechanowiec@wp.pl 

http://www.zsoiz-ciechanowiec.pl/   

 

 

 

Kierunki nauczania (dwuletnie): 

- Technik administracji 

- Technik turystyki wiejskiej 

- Opiekun domu pomocy społecznej 

mailto:zsoiz-ciechanowiec@wp.pl
http://www.zsoiz-ciechanowiec.pl/
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Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem 

Mazowieckiem  
 

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych 

  

 

 

ul. Jagiellońska 4    

18-200 Wysokie Mazowieckie 

tel. (86) 275 25 88 

e-mail: zesp_szk_zaw@o2.pl 

http://www.zszwysmaz.podlasie.pl/ 

 

 

 

Kierunek nauczania:  

Technik usług kosmetycznych – 2 lata 

 

mailto:zesp_szk_zaw@o2.pl
http://www.zszwysmaz.podlasie.pl/
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Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie 

 
 

Szkoła Policealna dla Dorosłych 

  

 

ul. Niepodległości 3 

18-220 Czyżew  

tel. 86 275 51 00  

sekretariat@zsoiz-czyzew.pl  

http://www.zsoiz-czyzew.pl  

 

 

SZKOŁA POLICEALNA – na podbudowie szkoły średniej - kształcąca w cyklu 4 – 

semestralnym 

 

Kierunki nauczania:  

Technik rachunkowości 

Technik turystyki wiejskiej 

  

 

 

mailto:sekretariat@zsoiz-czyzew.pl
http://www.zsoiz-czyzew.pl/
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Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie  

 

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych 

  

 

Krzyżewo 32  

18-218 Sokoły  

tel./fax 86 476 42 42  

e-mail: zsr.krzyzewo@wp.pl  

www.zsrkrzyzewo.pl 

  

Kierunki nauczania:  

Technik informatyk 

Technik rachunkowości  

Technik turystyki wiejskiej  

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

 

Wymagane dokumenty: 

1. wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej dla Dorosłych 

2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 

w określonym zawodzie (z Medycyny Pracy) 

3.  dwie fotografie 

4.  CV  

5. świadectwo ukończenia szkoły średniej  

 

http://www.zsrkrzyzewo.pl/
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Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem  

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych 

  

 

 

ul. Władysława Pelca 11  

18-200 Wysokie Mazowieckie  

tel. 86 275 22 34  

ckzwmsekr@o2.pl  

http://www.ckzwm.edu.pl/ 

 

 

Kierunek nauczania:  

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

 

 Zasady i terminy rekrutacji: 

- składanie dokumentów do 7 sierpnia 2015 r. do godz. 15.00 

- egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna od 10 sierpnia do 14 sierpnia 2015r. 

- ogłoszenie listy przyjętych do 21 sierpnia 2015 r. do godz. 15.00 

  

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej.

mailto:ckzwmsekr@o2.pl
http://www.ckzwm.edu.pl/
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Szkoła Policealna dla Dorosłych Matel Service w Suwałkach 
 

ul. Szkolna 8 pok. 17 

tel.: 87 5650393 

www.suwalki.wce.pl 

e-mail: suwalki@wce.pl 

 

Kierunki kształcenia: 

 

Technik Fizycznej Ochrony Osób i Mienia /nr podstawy programowej 541315/ 

 

Szkoła kształci dorosłych w systemie zaocznym - 2 dwudniowe zjazdy w miesiącu. Nauka 

trwa 2 lata (4 semestry). 

 

Zasady i terminy rekrutacji: 

 

Szkoła przyjmuje absolwentów szkół średnich – licealnych i zawodowych, po spełnieniu 

wymogów formalnych i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, bez egzaminów 

wstępnych. Podstawowym warunkiem przyjęcia jest posiadanie świadectwa dojrzałości lub 

świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o 

niekaralności za przestępstwa umyślne.  

 

Wymagane dokumenty: 

 świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej,  

 kwestionariusz osobowy /sporządzany przy zapisie/,  

 potwierdzenie niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego /dla zawodu Technik Ochrony 

Fizycznej Osób i Mienia/,  

 zdjęcia formatu legitymacyjnego /4 szt./,  

 podpisanie umowy /w obecności upoważnionego przedstawiciela szkoły/ z deklaracją  

      o pilności w nauce i terminowego wnoszenia opłat, 

 po przyjęciu słuchacz zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające 

zdolność do nauki w danym zawodzie. 

 

Czesne w Szkole wynosi: I rok nauki 140,- zł; II rok nauki 180,- zł miesięcznie 

Opłaty przez słuchaczy są wnoszone są z góry w terminie do 10 każdego miesiąca. W 

przypadku opóźnień WCE MATEL SERVICE ma prawo naliczać odsetki, a także 

wyciągać inne wnioski dyscyplinarne do skreślenia z listy słuchaczy włącznie. 

 

 

 

http://www.wce.pl/www3
mailto:suwalki@wce.pl
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 Suwalska Szkoła Biznesu                                            
 

   

 ul. Kościuszki 47 B, 16-400 Suwałki   

 tel. 87 565 09 38                                 

 www.ssb.suwalki.pl 

 e-mail: list@ssb.suwalki.pl 

 

 

 

Kierunki kształcenia: 

-  Informatyka 

-  Rachunkowość 

-  Administracja 

-  Ochrona osób fizycznych i mienia 

-  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Zasady i terminy rekrutacji: 

Nabór odbywa się bez egzaminów wstępnych i trwa do końca sierpnia 2015r. Do szkoły 

przyjmowane są osoby posiadające wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana). 

Nauka odbywa się w systemie zaocznym.  

 

Wymagane  dokumenty: 

-  2 zdjęcia 

-  ksero dowodu osobistego 

-  świadectwo ukończenia szkoły 

-  kwestionariusz 

-  zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do nauki w danym zawodzie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssb.suwalki.pl/
mailto:list@ssb.suwalki.pl
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Żak – Centrum Nauki i Biznesu 
ul. Noniewicza 85 f 

16-400 Suwałki 

87 566-34-20, 87 566-34-20 

www.zak.edu.po/suwalki 

e-mail: suwalki@zak.edu.pl 

 

 

Kierunki kształcenia: 

 

Szkoły Policealne dwuletnie (bezpłatne): 
- technik administracji 

- technik rachunkowości 

- technik informatyk 

- technik BHP 

- technik turystyki wiejskiej 

- technik usług kosmetycznych 

- opiekun w domu pomocy społecznej 

 

Szkoły Policealne jednoroczne (płatne i bezpłatne): 

 

- Fryzjer damski – 169 zł 

- Wizażysta/Stylista – 109 zł 

- Agent celny –119 zł 

- Dekorator wnętrz – 109 zł 

- Biomasażysta ( masaż leczniczy) – 119 zł 

- Opiekunka środowiskowa- nauka za darmo 

- Grafik komputerowy – 139 zł 

- Florysta- nauka za darmo 

- Charakteryzator – 109 zł 

- Ogrodnik terenów zieleni – 109 zł 

- Konsultant ds. żywienia – 99 zł 

- Biomasażysta ds. uzależnień – 109 zł 

- Kosztorysant budowlany – 109 zł 

- Instruktor fitness – 119 zł 

- Rejestratorka medyczna – 99 zł 

 

 

Zasady i terminy rekrutacji: 

Nabór prowadzony jest na semestry letnie i zimowe. Nauka w „Żaku” rozpoczyna się w lutym 

(semestr letni) i we wrześniu (semestr zimowy). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Nie ma egzaminów wstępnych. Osoby zainteresowane nauką powinny wypełnić formularz 

znajdujący się na stronie internetowej szkoły:  

 

 

http://www.zak.edu.po/suwalki
mailto:suwalki@zak.edu.pl


56 

 

Wymagane dokumenty: 

 oryginał, odpis lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa  

ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości (w przypadku LO 

odpowiedniej podbudowy: ZSZ, Gimnazjum, SP),   

 3 zdjęcia legitymacyjne dla szkół jednorocznych i 4 zdjęcia dla szkół dwuletnich oraz 

średnich, 

 zaświadczenie lekarskie: 

 dla kierunku Technik Usług Fryzjerskich i Technik Usług Kosmetycznych 

wymagany jest wpis: "może podjąć naukę na dowolnym kierunku" lub "może 

podjąć naukę na kierunku Technik Usług Fryzjerskich / Technik Usług 

Kosmetycznych" 

 dla pozostałych Szkół i kierunków - zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do podjęcia nauki   

 dla LO i ULO - zaświadczenie nie są wymagane  

  dowód osobisty,  

 opłata za pierwszą ratę (jeśli wybrano kierunek płatny).  
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Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach 

Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Szkoła Policealna nr 2 

 
ul. Sejneńska 35 

16-400 Suwałki    

tel. 87 565 3632 

www.zst.suwalki.pl 

cku@zst.suwalki.pl 

 

 

Kierunki kształcenia: 

- technik administracji – 2 lata  

- technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1, 5 roku 

 

Nauka jest bezpłatna, odbywa się w systemie zaocznym. 

 

 

Zasady i terminy rekrutacji: 
O przyjęcie do szkoły policealnej mogą ubiegać się absolwenci posiadający wykształcenie 

średnie (matura nie jest wymagana). Rekrutacja odbywa się od czerwca 2015r. do września 

2015 r. 

 

 

Wymagane dokumenty: 

-  wypełniony kwestionariusz, 

-  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie (skierowanie na  

    badania wydaje sekretariat podczas pobrania kwestionariusza osobowego, 

-  ksero dowodu osobistego, 

-  2 zdjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zst.suwalki.pl/
mailto:cku@zst.suwalki.pl
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Akademicki Zespół Szkół przy Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Suwałkach 

 
ul. Sejneńska 30, 16–400 Suwałki 

 

tel: (087) 566 28 98 

fax: (087) 566 28 98 

e-mail: sekretariat.azs@pwsz.suwalki.pl 

www.akademicki.pwsz.suwalki.pl 

 

Kierunki kształcenia: 

w systemie dziennym:  

- technik farmaceutyczny-  2 lata 

- technik informatyk – 2 lata 

- technik masażysta – 2 lata 

-technik usług kosmetycznych- 2 lata 

w systemie wieczorowym: 

- higienistka stomatologiczna  - 2 lata 

-technik elektroniki i informatyki medycznej – 2 lata 

- technik masażysta – 2 lata 

- technik ortopeda – 2 lata 

- technik transportu drogowego - 2 lata 

w systemie zaocznym: 

- opiekun medyczny- 1 rok 

- technik archiwista – 2 lata 

- technik sterylizacji medycznej- 1 rok 

- technik usług kosmetycznych- 2 lata 

Nauka w szkole jest bezpłatna 

 

 
ul. Sejneńska 30  

mailto:sekretariat.azs@pwsz.suwalki.pl
http://www.akademicki.pwsz.suwalki.pl/
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16-400 Suwałki 

tel. 87 566-28-98 

fax. 87 566-24-50 

 
www.psm.suwalki.pl  

 
  

  

 

 

Zasady i terminy rekrutacji: 

 

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się absolwenci posiadający wykształcenie średnie 

(matura nie jest obowiązkowa). 

 

 

Wymagane dokumenty: 

 świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał) 

 3 fotografie legitymacyjne 

 zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do dalszej nauki 

 kserokopia dowodu osobistego 

 podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie 

 

 

Dokumenty będą przyjmowane w sekretariacie 

szkoły od 15.06.2015r. do 21.08.2015r. w godz. 7.00 – 15.00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psm.suwalki.pl/
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Centrum Edukacji Akademia Sukcesu 

ul. Sejneńska 1 

16-400 Suwałki 

tel. 87 7341738 

tel.kom.662 232 335 

www.as.edu.pl/suwalki 

e-mail: suwalki.sekretariat@as.edu.pl 

 

Kierunki kształcenia: 

 

Szkoła policealna dwuletnia: 

 

 technik archiwista 

 technik BHP 

 technik usług pocztowych i finansowych 

 opiekun medyczny 

 opiekun w domu pomocy społecznej 

 opiekunka środowiskowa 

 florysta 

 technik usług kosmetycznych 

 technik rachunkowości 

 technik administracji 

 

Szkoła policealna jednoroczna: 

 

 organizator imprez ślubnych 

 sekretarka medyczna 

 specjalista ds. logistyki 

 organizator usług cateringowych 

 instruktor terapii uzależnień 

 instruktor fitness 

 instruktor odnowy biologicznej 

 wizażystka / stylistka 

 biomasażysta 

 dekorator wnętrz 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.as.edu.pl/
http://www.bialystokonline.pl/link.php?typ=kat&id=11203
mailto:suwalki.sekretariat@as.edu.pl
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Szkoła prowadzi kierunki bezpłatne i płatne. Naukę można podjąć w Suwałkach, 

Białymstoku, Kraśniku, Lublinie, Ostrołęce, Starogardzie Gdańskim i Zamościu.  

 

Warunki i terminy rekrutacji: 

 

Rekrutacja jest ciągła, zajęcia rozpoczynają się w październiku i w lutym. Rekrutacja odbywa 

się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. Matura 

nie jest wymagana, wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.  

 

Wymagane dokumenty: 

 

  świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub ksero 

  3 fotografie legitymacyjne 

 zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do dalszej nauki 

  kserokopia dowodu osobistego 

  podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie) 
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Szkoła Policealna nr 1 

w  Zespole Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im.  Stanisława Staszica w Sejnach 

 

 

 
 ul. Konarskiego 23 

16-500 Sejny 

 tel./fax: 87 516 36 40 
 www.zsckr.sejny.pl 

 e-mail: sekretariat@zsckr.sejny.pl 

Kierunki kształcenia:  

Technik turystyki wiejskiej 

Kształcenie odbywa się w trybie zaocznym, nauka trwa 2 lata. 

 

Zasady i terminy rekrutacji: 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły policealnej powinni posiadać wykształcenie 

średnie oraz zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Rekrutacja odbywa się na podstawie 

złożonych dokumentów (oceny na świadectwie). 

 

Nabór dokumentów prowadzony będzie do 30.08.2015 r. 

 

Wymagane dokumenty:  

- wniosek o przyjęcie do szkoły 

- 2 zdjęcia 

- świadectwo ukończenia szkoły średniej 

- zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do       

  podjęcia praktycznej nauki zawodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zsckr.sejny.pl/index.php
http://zsckr.sejny.pl/index.php
http://www.zsckr.sejny.pl/
mailto:sekretariat@zsckr.sejny.pl
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 Szkoła Policealna nr 2  

 w Zespole Szkół  Ogólnokształcących w Sejnach 

   

 

  
 ul. Łąkowa 1 

16-500 Sejny 
 tel./fax: 87 516 21 67 

 www.liceum.sejny.pl 

 e-mail: zso.sejny@op.pl  

 

Kierunki kształcenia:  

Technik informatyk (30 miejsc) 

 
Kształcenie odbywa się w trybie zaocznym, nauka trwa 2 lata 

 

Zasady i terminy rekrutacji: 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły policealnej powinni posiadać ukończoną 

szkołę średnia (matura nie jest konieczna) oraz zaświadczenie lekarskie, zawierające 

orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów (oceny na świadectwie). 

 

Nabór dokumentów prowadzony będzie do 30.08.2015 r. 

 

Wymagane dokumenty:  

- wniosek o przyjęcie do szkoły 

- 2 zdjęcia 

- świadectwo ukończenia szkoły średniej 

- zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do       

  podjęcia praktycznej nauki zawodu 

 

 

http://zsckr.sejny.pl/index.php
mailto:zso.sejny@op.pl
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Policealne Studium Farmaceutyczne w Augustowie 

przy Zespole Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego  

w Augustowie 
 

ul. Tytoniowa 6 

16-300 Augustów 

532 595 639 

tel./fax.: 86 216 42 61- organ prowadzący 

www.szkoly.stopkapress.com.pl/rekrutacja-studium-farmaceutyczne-augustow.htm 

e-mail: psfaugustow@stopkapress.com.pl  

 

Kierunki kształcenia:  
Technik farmaceuta (30 miejsc) 

 
Kształcenie odbywa się w trybie weekendowym ( piątek, sobota, niedziela), nauka trwa 2 lata. 

 

Zasady i terminy rekrutacji: 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły policealnej powinni posiadać ukończoną 

szkołę średnia (może być bez matury) oraz zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o 

braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Rekrutacja 

odbywa się na podstawie złożonych dokumentów (oceny na świadectwie). 

Nabór dokumentów prowadzony będzie do 30.08.2015 r. 

 

Wymagane dokumenty:  

 podanie  

 świadectwo ukończenia szkoły średniej,  

 zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie 

technika farmaceutycznego (skierowanie w sekretariacie szkoły),  

 trzy zdjęcia o formacie 37 x 52 mm,  

 kserokopia dowodu osobistego,  

 dowód wpłaty wpisowego z nazwą studium. Wpisowe w wysokości 100 zł można wpłacić 

w sekretariacie szkoły  

http://www.szkoly.stopkapress.com.pl/policealne-studium-farmaceutyczne.html
http://www.szkoly.stopkapress.com.pl/policealne-studium-farmaceutyczne.html
http://www.szkoly.stopkapress.com.pl/rekrutacja-studium-farmaceutyczne-augustow.htm
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Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1 (CKU) 

w Augustowie  

przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym  

w Augustowie 
 

Al. Kardynała Wyszyńskiego 3 

16 – 300 Augustów 

tel. 87 643 28 61 

www.ace.pol.pl  
e-mail: acecentrum@ace.ids.pl 

 
Kierunki kształcenia:  

 

 technik bezpieczeństwa i higieny pracy – nauka trwa 3 semestry 

 technik informatyk - nauka trwa 4 semestry 

 asystent osoby niepełnosprawnej - nauka trwa 2 semestry 

 opiekunka  środowiskowa - nauka trwa 2 semestry 

  

Nauka odbywa się w systemie zaocznym i  jest bezpłatna. 

 

Zasady i terminy rekrutacji: 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły policealnej powinni posiadać ukończoną 

szkołę średnia (matura nie jest konieczna) oraz zaświadczenie lekarskie, zawierające 

orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do  podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów (oceny na świadectwie). 

Składanie dokumentów do wybranej szkoły do 28.08.2015r. do godz. 15
00

. 

 

Wymagane dokumenty: 

 wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły, 

 dwa zdjęcia, 

 oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego typu, uprawniającej do podjęcia nauki 

w wybranym typie szkoły. 

. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ace.pol.pl/
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Zespół Szkół   
im. gen. Ludwika Michała  Paca  w Dowspudzie 

 

Policealna Szkoła dla Dorosłych 

 
16-420 Raczki    

 tel. 87 568 51 03    

 tel/fax. 87 568 51 06 

zs.dowspuda@onet.pl 

www.zsdowspuda.pl 

 

Kierunek kształcenia:  

Technik weterynarii 

 

Zasady i terminy rekrutacji: 

 

Nabór odbywa się bez egzaminów wstępnych i trwa od 20 kwietnia do 19 sierpnia 2015 r.  

Do szkoły przyjmowane są osoby posiadające wykształcenie średnie (matura nie jest 

wymagana). 

Nauka odbywa się w systemie zaocznym i jest bezpłatna. 

 

Wymagane  dokumenty: 

-  2 zdjęcia 

-  świadectwo ukończenia szkoły średniej 

-  kwestionariusz 

-  zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do nauki w danym zawodzie 

 

 

 

 

 

mailto:zs.dowspuda@onet.pl
http://www.zsdowspuda.pl/
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Policealna Szkoła Zawodowa Nr1  

ul. Stacha Konwy 11 

18-400 Łomża      

tel./fax 86 216 20 15; 86 216 50 93 

e-mail: sekwet@wp.pl  

www.weta.vot.pl 

 

Kierunki kształcenia: 

Technik weterynarii   -   2 lata 

Technik turystyki wiejskiej  -  2 lata         

Technik rachunkowości   -  2 lata 

Technik administracji -  2 lata 

Florysta -1 rok 

Tryb nauczania zaoczny - zjazdy co dwa tygodnie  (sobota, niedziela) 

 

Nauka na wszystkich kierunkach jest bezpłatna. 

 

Zasady i terminy rekrutacji: 

Przy kwalifikowaniu kandydatów do  Policealnej Szkoły Zawodowej Nr 1 

w Łomży decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów aż do wyczerpania planowanego limitu 

miejsc.       

 

Terminarz rekrutacji:  

2 sierpnia 2015 r.  -  termin składania dokumentów, 

28 sierpnia  2015 r.  - ogłoszenie listy przyjętych do szkoły policealnej. 

 

Wymagane dokumenty: 

- podanie o przyjęcie do szkoły, 

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym 

   zawodzie, 

- 3 fotografie legitymacyjne (opisane na odwrocie - imię, nazwisko, data urodzenia, adres 

  zamieszkania) 

 

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły 

w dniach od pn. - pt. w godz. 8.00 - 15.00 

 

 

 
 

 

 

http://weta.vot.pl/
mailto:sekwet@wp.pl
http://www.weta.vot.p/
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        Policealna Szkoła dla Dorosłych 

           ul. Wojska Polskiego 113 

           18-402 Łomża 

           tel./fax.: (86) 216 53 03 

           e-mail:  sweirp@praca.org.pl ;    

           ilona.baczewska@praca.org.pl 

           www.praca.org.pl 

 

 

Kierunki kształcenia:   

technik administracji 

 

Nauka trwa 2 lata. 

 

Zasady rekrutacji: 

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie szkoły średniej tj. liceum, liceum profilowanego, 

technikum. 

 

Wymagane dokumenty:                   

-  podanie (formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub on-line)  

-  świadectwo ukończenia szkoły średniej 

-  dwie fotografie         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@praca.org.pl
mailto:ilona.baczewska@praca.org.pl
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                                                           Policealne Studium Farmaceutyczne 
18-403 Łomża 

Al. Piłsudskiego 83 

tel. (86) 216 42 61, tel. kom. 532 590 217  

faks (86) 215 11 51 

www.szkoly. stopkapress.com.pl 

e-mail: farmacja@stopkapress.com.pl 

 

 

 

Kierunki kształcenia: 

Technik farmaceutyczny 

Technik masażysta 

 

Nauka trwa 2 lata 

 

 

Zasady i terminy rekrutacji: 

Rekrutacja na nowy rok szkolny - trwa od kwietnia do końca sierpnia. Ważna kolejność 

składania podań. Przyjęcie do studium odbywa się bez egzaminu wstępnego na podstawie 

rozmowy kwalifikacyjnej pod koniec sierpnia, której termin ustala dyrektor szkoły. Podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna sprawdza prawidłowość złożonych 

dokumentów, a kandydat podpisuje umowę o naukę. Kandydat ma prawo do zwrotu 

wpisowego, jeśli zawiadomi szkołę o rezygnacji z przyjęcia do studium do dnia rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

 

Wymagane dokumenty: 

-  podanie  

-  świadectwo ukończenia szkoły średniej,  

-  orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia   

   praktycznej nauki w wybranym zawodzie (skierowania do pobrania w sekretariacie szkoły), 

-  trzy zdjęcia o formacie 37 x 52 mm,  

-  kserokopia dowodu osobistego.  

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do końca sierpnia. Ważna jest kolejność 

składania podań. Przyjęcie do studium odbywa się bez egzaminu wstępnego na spotkaniu 

rekrutacyjnym pod koniec sierpnia, którego termin ustala dyrektor szkoły. Warunkiem 

przyjęcia jest prawidłowość złożonych dokumentów i podpisanie umowy o naukę.  

 

Opłata za naukę:  

czesne: 
-   technik farmaceutyczny - 1500 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych po 300 zł bez 
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wakacji),  

-  technik masażysta 1000 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych po 200zł bez wakacji). 

zniżki 
•    5% za płatność za semestr z góry, 

•    do 70 zł miesięcznie za bardzo dobre wyniki w nauce po spełnieniu warunków 

określonych w statucie. 

nie płaci się za:  
•    odczynniki chemiczne, materiały i sprzęt do ćwiczeń;  

•    praktyki zawodowe; 

•    zaświadczenia do ZUS i KRUS;  

•    świadectwa szkolne; 

•    egzaminy zawodowe (w pierwszym podejściu);  

•    miesiące wakacyjne lipiec i sierpień. 
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                                        Dwuletnie i Jednoroczne Szkoły Policealne  

                                        Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 

                                        – Oddział w Łomży  
                                        ul. Aleja Legionów 40 (II piętro)  

                                                     18-400  Łomża  

                                                     tel.(86) 215-02-15   

                                                     e-mail: lomza@zak.edu.pl 

                                                      
Kierunki nauczania: 

Szkoły Policealne dwuletnie  
- technik administracji - bezpłatne 

- technik rachunkowości - bezpłatne 

- technik informatyk - bezpłatne 

- technik BHP- bezpłatne 

- opiekun osoby starszej -bezpłatne 

- technik usług kosmetycznych – płatne (119 zł/m-c)                   

- opiekun w domu pomocy społecznej – bezpłatne 

- opiekun osób starszych - bezpłatne 

 

Szkoły Policealne jednoroczne  

- opiekunka środowiskowa – bezpłatne 

- florysta – bezpłatne 

- fryzjer damski - (119 zł/m-c) 

- wizażysta/stylista – (139 zł/m-c) 

- biomasażysta – (129 zł/m-c) 

- agent celny – (129 zł/m-c) 

- przedstawiciel handlowy – (89zł/m-c) 

- sekretarka – (89zł/m-c) 

- terapeuta ds. uzależnień – (99 zł/m-c) 

- instruktor fitness – (119 zł/m-c) 

- konsultant ds. żywienia – (99 zł/m-c) 

 

Szkoły Pomaturalne dwuletnie 

- bibliotekarz – bezpłatne 

- animator kultury - bezpłatne 

 

Zasady i terminy rekrutacji: 
Nabór prowadzony jest na semestry letnie i zimowe. Nauka w „Żaku” rozpoczyna się w lutym 

(semestr letni) i we wrześniu (semestr zimowy). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Nie ma egzaminów wstępnych. Osoby zainteresowane nauką powinny wypełnić formularz 

znajdujący się na stronie internetowej szkoły:  

http://zak.edu.pl/rekrutacja/formularz-zgloszeniowy 

http://zak.edu.pl/
http://zak.edu.pl/rekrutacja/formularz-zgloszeniowy
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Wymagane dokumenty: 
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej/ matura  

- dowodu osobistego 

- zaświadczenie lekarskie – na druku szkoły 

Godziny otwarcia sekretariatu : pn.- pt. 9.00-17.00; sob. 9.00-14.00 
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    Akademicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

                              przy PWSIiP w Łomży 

                                        ul. Wiejska 16 

                                        18-400 Łomża                    

                                        tel. (86) 216-31-53 

                                        www.pwsip.edu.pl/azsp 

 

 

 

W skład zespołu wchodzą: 

 1. Akademicka Szkoła Policealna – kształcąca młodzież 

 2. Akademicka Szkoła Policealna dla Dorosłych 

 

1. Akademicka Szkoła Policealna w Łomży w roku szkolnym 2015/2016 oferuje kształcenie 

w następujących zawodach: 

-  technik farmaceutyczny – system dzienny 

-  technik masażysta – system dzienny 

Terminy rekrutacji: 

 od 04.05.2015r. do 14.08.2015 r. do godz. 15.00 - składanie dokumentów 

 17.08.2015 r.  godz. 12.00- ogłoszenie list przyjętych 

Rekrutacja uzupełniająca: 

 od 18.08.2015r. do 27.08.2015 r. do godz. 15.00 - składanie dokumentów 

 28.08.2015r. godz. 12.00 - ogłoszenie list przyjętych 

 

2. Akademicka Szkoła Policealna dla Dorosłych prowadzi rekrutację na następujące 

kierunki kształcenia: 

-  higienistka stomatologiczna - zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, cztery  

   dni  w   tygodniu,  łącznie uczniowie realizują 19 godzin zajęć tygodniowo.  Nauka  

    w  szkole  trwa 4  semestry. 

-  opiekun medyczny - zajęcia odbywają się  w formie 10 zjazdów  sobotnio – niedzielnych,  

w semestrze . Nauka trwa 2 semestry. 

-  opiekun osoby starszej - zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, cztery dni  w  

    tygodniu,  łącznie uczniowie realizują 19 godzin zajęć tygodniowo.  Nauka w  szkole  trwa   

   4 semestry. 

 

Terminy rekrutacji: 

 od 20.04.2015r. do 14.08.2015 r. do godz. 15.00 - składanie dokumentów 

 17. 08. 2015 r.  godz. 12.00 - ogłoszenie list przyjętych  

 

Rekrutacja uzupełniająca: 

 od 18.08.2015r. do 27.08.2015 r. do godz. 15.00 - składanie dokumentów 

 28.08.2015r. godz.12.00 - ogłoszenie list przyjętych 

 

http://www.pwsip.edu.pl/asp/index.php
http://www.pwsip.edu.pl/
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Na  wszystkie  kierunki, które są bezpłatne, przyjmowani  są  absolwenci: 

 -  liceów ogólnokształcących;  

 -  liceów  profilowanych; 

 -  średnich  szkół  technicznych. 

 

Wymagane dokumenty, należy złożyć w sekretariacie szkoły: 
-  świadectwo ukończenia szkoły średniej ( liceum, technikum); 

-  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu – zaświadczenie wydaje  

   lekarz  medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez Akademicką Szkołę 

   Policealną dla   Dorosłych; 

-  wniosek o przyjęcie do szkoły – do pobrania na stronie internetowej AZSP lub w  

   sekretariacie  szkoły. 
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                                      Ośrodek Szkolenia Zawodowego 
                                                                       18-400 Łomża 

                                                                       Al. Legionów 49 

                                                                        tel./fax (86) 216-25-50 

                                                                        www.osz.edu.pl 

                                                                        e-mail: osz.lomza@op.pl 

 

 

Ośrodek prowadzi następujące szkoły: 

Policealne Studium Administracji dla Dorosłych –  system zaoczny (zajęcia sobota, niedziela) 

okres nauki (4 semestry) 

Policealne Studium Kosmetyczne  dla Dorosłych – system zaoczny (zajęcia sobota, niedziela) 

okres nauki (4 semestry) 

 

 

Rekrutacja: 

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie szkoły średniej tj. liceum, liceum profilowanego, 

technikum. Rekrutacja trwa do końca sierpnia 2015 roku.  

 

Wymagane dokumenty: 

-    świadectwo ukończenia szkoły średniej / nie wymaga się matury /  

-   4 podpisanych fotografii o wymiarach 37 x 52 mm  

-    kserokopia dowodu osobistego  

-    zaświadczenie lekarskie  

Komplet dokumentów należy składać w sekretariacie szkoły. Sekretariat szkoły czynny jest w   

godz.8.00-18.00 

 

Opłaty: 

- administracja – kierunek bezpłatny 

- kosmetyczka – wpisowe 200 zł, oraz 180 zł/miesięcznie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osz.edu.pl/
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                                                     Prywatna Szkoła Policealna 

                                       dla Dorosłych  „Twoja Szkoła” 
                                                    18-400 Łomża 

                                                     ul. Polna 40A 

                                                     tel.(86)216-29-37 

                                                     www.twoja-szkoła.pl 

 

Kierunki kształcenia: 

Technik administracji – nauka 2 lata – system zaoczny (sobota-niedziela co 2 tyg.) 

Technik informatyk (nabór w miarę zgłoszeń) – nauka 2 lata – system zaoczny (sobota-

niedziela co 2 tyg.) 

 

Rekrutacja: 

Nabór trwa cały rok. Zapisy on-line : www.twoja-szkoła.pl/zapisy  

 

Wymagane dokumenty: 

-  świadectwo ukończenia szkoły średniej  

-  ksero dowodu osobistego  

-  3 zdjęcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twoja-szkoła.pl/
http://www.twoja-szkoła.pl/zapisy
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            Zespół Centrów Kształcenia  Praktycznego                       

i Ustawicznego w Łomży 

                             Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 
                             18-400 Łomża 

                                       ul. Przykoszarowa 22 

                                       tel. (86) 218-27-90 

                                       www.zckpiu.pl 

                               

 

Kierunki kształcenia: 

 - technik informatyk 

 - technik administracji 

 - technik bhp 

 -  technik pojazdów samochodowych 

Nauka w szkole trwa 2 lata /4 semestry/ z wyjątkiem technika BHP (3 semestry). Zajęcia 

odbywają się co dwa tygodnie  sobota – niedziela/. Nauka jest bezpłatna. 

 

Rekrutacja: 

Trwa do 15.08.2015 roku 

 

Wymagane dokumenty:  

-  świadectwo szkoły potwierdzające średnie wykształcenie,  

-  ksero dowodu, 

-  2 zdjęcia,  

-  zaświadczenie lekarskie z medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym 

    zawodzie,   

-  podanie / do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej Zespołu 

   http://www.zckpiu.pl/ /  

Nauka w szkole kończy się egzaminem przed Państwową Komisją Egzaminacyjną   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zckpiu.pl/
http://www.zckpiu.pl/downloads/nabor/informatyk.pdf
http://www.zckpiu.pl/downloads/nabor/adm.pdf
http://www.zckpiu.pl/downloads/nabor/bhp.pdf
http://www.zckpiu.pl/downloads/nabor/mechanik.pdf
http://www.zckpiu.pl/downloads/Policealne/podanie_SP.pdf
http://www.zckpiu.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=11&Itemid=70
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Zespół Szkół w Szczuczynie  

19-230 Szczuczyn,  

ul. Szczuki 1  

tel. (86) 272 50 12, fax: 086 273 52 86  

www.zsszczuczyn.pl 

e-mail:  zswszczuczynie@op.pl 

 

 

 

 

 

 

Kierunki kształcenia: 

 

Technik turystyki wiejskiej 

Okres nauki 2 lata w systemie zaocznym 
 

Wymagane dokumenty: 

1. Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 

2. 2 fotografie 

3. Karta zdrowia i szczepień 

4. Podanie 

 

Termin rekrutacji: do 15.07.2015 roku 
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Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie 
Niećkowo 63 

19-230 Szczuczyn 
tel. (086) 272-51-74  

www.zsnieckowo.com.pl 
e-mail: nieckowo@poczta.onet.pl 

 
 

Kierunki kształcenia: 

Technik rachunkowości 

Technik informatyk 

Technik turystyki wiejskiej 

Technik usług kosmetycznych 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

 

Wymagane dokumenty: 

-  podanie o przyjęcie do szkoły dla dorosłych 

-  2 zdjęcia (podpisane na odwrocie) 

-  świadectwo ukończenia szkoły średniej 

  

 

Terminy rekrutacji: 

Składanie dokumentów  :                                 01.03. – 21.08.2015 r. do godz.15.00 

Ogłoszenie listy przyjętych  :                           24.08.2015 

Nabór uzupełniający :                                       od 25 do 26.08.2015 r. do godz.15.00 

Ogłoszenie listy ostatecznie przyjętych :          27.08.2015 r. 

O przyjęciu do szkół policealnych decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsnieckowo.com.pl/
mailto:nieckowo@poczta.onet.pl
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 Zespół Szkół Technicznych w Kolnie 
                                                                       

 ul. Teofila Kubraka 6                                                                     

18–500 Kolno                                                              

 tel. (86) 278 25 69  

fax (86) 278 27 02                                                          

e-mail: zstkolno@wp.pl                                                         

www: http://zstkolno.pl 

 

Kierunki kształcenia: 

Technik administracji 

 

Wymagane dokumenty: 

-   podanie o przyjęcie do szkoły dla dorosłych 

-   2 zdjęcia  

-   świadectwo ukończenia szkoły średniej 

-   zaświadczenie o przydatności do wykonywania zawodu. Skierowanie o wydanie  

     zaświadczenia lekarskiego otrzymuje w sekretariacie szkoły. 

 

Nauka trwa dwa lata (cztery semestry). Odbywa się w systemie zaocznym (sobota, 

niedziela).Warunkiem kontynuowania nauki na kolejnych semestrach w szkole dla dorosłych 

jest zaliczenie egzaminów i prac kontrolnych oraz co najmniej 50- procentowa obecność na 

obowiązkowych konsultacjach w poprzednim semestrze. 
 

Rekrutacja: 

Rekrutacja trwa do 31.08.2015 roku. Kierunek zostanie uruchomiony z chwilą dokonania 

naboru. Absolwent szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu 

zawodowego dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i nadający tytuł technika 

administracji. 

 

 

mailto:zstkolno@wp.pl
http://zstkolno.pl/

