
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oferujemy kształcenie w różnych zawodach: 

➢ Magazynier-logista 

➢ Sprzedawca 

➢ Magazynier   

➢ Tapicer 

➢ Stolarz  

➢ Krawiec    

➢ Fryzjer 

➢ Monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie 

➢ Monter instalacji i sieci sanitarnych 

➢ Cieśla 

➢ Murarz–tynkarz, dekarz 

➢ Kierowca mechanik   

➢ Ślusarz 

➢ Mechanik pojazdów 

samochodowych 

➢ Mechanik–operator pojazdów 

i maszyn rolniczych   

➢ Elektryk 

➢ Elektromechanik pojazdów 

samochodowych 

➢ Kucharz    

➢ Piekarz 

➢ Cukiernik   

➢ Inne zawody wg potrzeb
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SZKOŁA ZDZ 

NIDZICA ul. BARKE 2 
tel. 89 625 75 44 

nidzica@wmzdz.pl  https://szkolanidzica.pl  

REKRUTACJA 2021/2022 
 

BRANŻOWA SZKOŁA 
I STOPNIA 

Wynagrodzenie za praktykę 

     1 klasa 272,90 zł,  2 klasa 327,48 zł, 3 klasa 382,06zł 
 Stypendium  

za wyniki w nauce 
1000 zł rocznie 

Bezpłatne kursy i uprawnienia:  
prawo jazdy kat B, pilot drona, operator koparki, 

kierowca wózka jezdniowego, spawanie TIG, 
MAG, fryzjerskie i kosmetyczne i inne 

 

Otrzymasz  
LAPTOP lub TABLET 

 

Zajęcia wojskowe 

przygotowujące do pracy w służbach mundurowych: 
strzeleckie, samoobrony, taktyki wojskowej. 

Wyjazdy do jednostek wojskowych na ćwiczenia 

Zapewniamy praktyki 
u lokalnych pracodawców 

 

https://szkolanidzica.pl/
mailto:nidzica@wmzdz.pl


WYBIERZ  BEZPŁATNE  DODATOWE  UPRAWNIENIA 
•  

UPRAWNIENIA I KURSY 
Zaznacz 
Wybór 

Dodatkowe staże u pracodawcy w ramach projektów Unii Europejskiej /  1.  

kurs prawa jazdy 2.  

kurs pilota drona 3.  

kurs operatora koparko-ładowarki 4.  

kursy spawania metodą MAG i TIG 5.  

międzynarodowe prawo jazdy komputerowe z certyfikatem ECDEL 6.  

kurs programowania maszyn numerycznych CNC 7.  

Kurs projektowania rysunków AUTOCAD 8.  

kursy obsługi kasy fiskalnej 9.  

kierowca wózków jezdniowych /widłowych/ 10.  

operator wózków specjalizowanych 11.  

operator suwnic i dźwignic 12.  

kursy wizażu 13.  

kurs makijażu 14.  

kurs upięć okolicznościowych 15.  

kursy manicure 16.  
 

DODATKOWE LEKCJE ROZWIJAJĄCE : 
17.  

-matematyka 18.  

-język angielski  19.  

-język niemiecki 20.  

-fizyka i fotowoltaika 21.  
 

ZAJĘCIA SPORTOWE 
22.  

-piłka nożna 23.  

-pływanie na basenie 24.  

-paintball  25.  

-jazda na łyżwach 26.  
 

ZAJĘCIA WOJSKOWE PRZYGOTOWUJĄCE DO PRACY W 

SŁUŻBACH MUNDUROWYCH: 

27.  

-zajęcia: strzeleckie, samoobrony, z terenoznawstwa, taktyki wojskowej i 

łączności 
28.  

- wyjazdy na ćwiczenia do jednostek wojskowych i służb pogranicza, 29.  
Inne wg potrzeb wpisz: 

30.  

Organizujemy pomoc w zatrudnieniu na wakacje 31.  

WYBIERZ  I ZAZNACZ „ X”  WŁAŚCIWE UPRAWNIENIA I ZAJĘCIA  
 

• kierunek na doskonałość 
 


