
  

Zespół Szkół  w Suchej Beskidzkiej 

 Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 

34-200 Sucha Beskidzka  Rynek 16 

Tel:(33)874 4381 tel.kom.697 818 718 

 e-mail:suchab@zdz.katowice.pl 

www.szkoly.sucha.zdz.pl 

 
Szkoła w Suchej Beskidzkiej  jako  placówka kształcenia dorosłych specjalizuje się   

w zawodach medycznych: opiekun medyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy. 

Kształcimy w szkole policealnej oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. Obecnie 

poszerzamy ofertę szkoły  o kierunki nie medyczne takie jak: technik administracji,   

technik usług kosmetycznych, florysta, technik bhp, ochrony fizycznej  osób i mienia. 

 

Tel:(33)8144998


Słuchacze naszej szkoły  uczestniczyli w  stażach zagranicznych w ramach programów 

mobilności:  Leonardo  Da Vinci, ERASMUS+ i PO WER. 

 

Do tej pory  na staż do Hiszpanii wyjechały 4 grupy  naszych słuchaczy, łącznie                        

z programów   stażowych skorzystało  50 osób  reprezentujących różne zawody, byli to : 

ratownicy  medyczny, masażyści, opiekunowie  medyczny, terapeuci zajęciowi. 

 

Wszyscy potwierdzili  że pobyt za granicą był dla nich niezapomnianym czasem, kiedy 

zdobywali doświadczenie zawodowe w innym środowisku pracy, u  hiszpańskich 

pracodawców. Dodatkowo wykorzystali ten czas na rozwój osobisty, doskonalenie języka 

obcego, poznanie nowego kraju, jego kultury, zabytków, zwyczajów, zawarcie nowych 

przyjaźni. 

 

Szkoła organizuje dla  słuchaczy atrakcyjne miejsca praktyk zawodowych, gdzie                          

w realnych warunkach pracy  zdobywają umiejętności praktyczne. Współpraca szkoły                  

z pracodawcami skutkuje realną szansą na podjęcie pracy przez słuchaczy  już w trakcie  

nauki  w szkole. i kontynuowaniem jej po uzyskaniu dyplomu zawodowego. 

 

Pośredniczymy w kontaktach  między pracodawcami a naszymi absolwentami, którzy 

zwracają się do nas  o pomoc w znalezieniu odpowiednich pracowników. 

 

Szkoła proponuje słuchaczom zdobycie dodatkowych kwalifikacji – zawodu opiekuna 

medycznego oraz florysty w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. Cena  KKZ  jest  

promocyjna zarówno dla słuchaczy jak i absolwentów naszej szkoły. 

 

Prowadząc równolegle działalność kursową przez OKZ w Suchej Beskidzkiej, słuchacze 

mają możliwość uczestnictwa w  kursach zawodowych i zdobycia dodatkowych kwalifikacji 

zawodowych na kursach: 

- kierowca wózka jezdniowego, 

- pracownik ochrony, 

- palacz, 

- florysta, 

- obsługa kasy fiskalnej. 

Szkoła jest znana z organizowanych pokazów  ratownictwa medycznego oraz szkoleń          
z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Posiadamy bogato wyposażoną  
bazę w sprzęt do ratownictwa medycznego z którego korzystają  uczestnicy pokazów                   
i szkoleń. 

W tradycji  Medycznego   Studium Zawodowego  w Suchej Beskidzkiej   jest cykliczne  
organizowanie  pokazów i szkoleń  dla  dzieci, młodzieży szkolnej która chętnie  korzysta    
z   zaproszenia  do uczestnictwa i zdobywa  nowe  umiejętności. 



 

 

 

ZAPRASZAMY DO NASZYCH SZKÓŁ 


