
Informacje dla osób zainteresowanych nauk ą  
w SZKOLE POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH NR 6  

 w Puławach  
 

Rekomendacja: 
Szkoły policealne to najlepszy sposób na zdobycie ciekawej 
 i dobrze płatnej pracy, zarówno w kraju jak i za granicą (suplement 
EUROPASS, egzaminy zewnętrzne prowadzone przez OKE Kraków). 
 
1. Okres kształcenia 

Nauka jest bezpłatna i na większości kierunków trwa 2 lata.  
2. Tryb nauczania 

a. Nauka odbywa się w trybie zaocznym. 
b. System zaoczny – forma “zjazdowa”, zajęcia  odbywają 

się co drugi weekend w piątki od16.00  do 19.00 oraz 
soboty i niedziele 8.30 do 15.15 

c. Zaliczenie semestru odbywa się na zasadach: 
� odpowiedniej frekwencji,  
� zaliczenia prac kontrolnych,  
� zdanych egzaminów z każdego przedmiotu. 

3. Wymagania 
Ukończona szkoła średnia (liceum lub technikum). Matura 
nie jest wymagana. 

4. Wymagane dokumenty 
 

Lp. Wyszczególnienie 
1. wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły 
2. świadectwo potwierdzające ukończenie szkoły 
średniej, zawodowej (oryginał) 

3. 2 fotografie legitymacyjne (na odwrocie należy 
wpisać imię, nazwisko i datę urodzenia) 

4. ksero dowodu osobistego 
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

do wykonywania danego zawodu 
 



6. Rekrutacja 
� Liczba miejsc jest ograniczona. 
� O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. 
� Nie ma ograniczeń wiekowych w związku 

z rekrutacją. 
 

7. Ukończenie nauki  
a. Słuchacz po ukończeniu nauki otrzymuje świadectwo 

ukończenia szkoły na druku MEN 
b. Przystępując do egzaminu z kwalifikacji w OKE i zdając 

je z wynikiem pozytywnym, słuchacz otrzymuje dyplom 
potwierdzający uzyskanie tytułu technika. 

 
Ponadto: 

a. Słuchacz otrzymuje: zaświadczenia do ZUS, KRUS itp. 
b. legitymacje szkolne, indeksy (bezpłatnie). 

 
Kierunki kształcenia 
 

Lp. Wyszczególnienie 
1.  Technik rachunkowości 
2.  Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 
3.  Technik usług pocztowych i finansowych 
4.  Technik usług kosmetycznych 
5.  Technik administracji 
 
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) 

Lp. Oznaczenie kwalifikacji 
1.  A.36 Prowadzenie rachunkowości 
2.  T.6 Sporządzanie potraw i napojów 
3.  T.9 Wykonywanie usług kelnerskich 
4.  A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu 
5.  A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 
6.  A.12 Wykonywanie usług krawieckich 
 


