
UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY DLA UCZNIÓW 

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY INFORMACJE DOTYCZĄCE CERTYFIKATÓW/KURSÓW 
KTÓRE UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY MOGĄ DODATKOWO UZYSKAĆ PODCZAS 

NAUKI W SZKOLE. 

SPECJALNA ZNIŻKA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZDZ! 

  

Szkoła plus Kierunek 
kształcenia 

Klasa Nazwa 
proponowaneg

o kursu 

Wykaz umiejętności i 
uprawnień uzyskanych przez 

ucznia 

Proponowa

na zniżka 

za kurs (za 

1 ucznia) 

1. Gimnazjum 
     dla Młodzieży  
Kształcenie ogólne z 
oddziałami 
przysposabiającymi 
do pracy 

Trzecia BHP Egzamin wewnętrzny. 
- Umiejętność  zachowania się 
w razie wypadku, zagrożeń np. 
pożaru. 
- Umiejętność udzielenia 
pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 
- Znajomość podstawowych 
regulacji prawnych 
dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, 

bezpłatny 

2. Liceum    
    Ogólnokształcące    
    Mundurowe 
Kształcenie ogólne 

Pierwsza  BHP Egzamin wewnętrzny. 
- Umiejętność  zachowania się 
w razie wypadku, zagrożeń np. 
pożaru. 
- Umiejętność udzielenia 
pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 
- Znajomość podstawowych 
regulacji prawnych 
dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, 

bezpłatny 

3. Liceum    
    Ogólnokształcące    
    Mundurowe 
Kształcenie ogólne 

Pierwsza Pierwsza pomoc 
przedmedyczna 

Egzamin wewnętrzny. 
- Umiejętność zachowania się 
w sytuacji zagrożenia zdrowia i 
życia (wypadku)- znajomość 
łańcucha ratunkowego. 
- Umiejętność (podstawowa) 
rozróżnienia stanów 
zagrożenia zdrowia i życia (np. 
złamania, rany, krwotoki, 
omdlenia) i udzielenia 
pierwszej pomocy 
przedmedycznej 

bezpłatny 

4. Liceum    
    Ogólnokształcące    

Druga i trzecia Animator czasu 
wolnego 

Egzamin wewnętrzny. Do 20% 



    Mundurowe 
Kształcenie ogólne 

- Umiejętność organizowania 
czasu wolnego dzieci i 
młodzieży (zabawy, konkursy, 
gry) 
- Umiejętność łączenia zabawy  
z nauką, poznawaniem 
nowych zagadnień,  
- Umiejętność organizowania 
aktywnego odpoczynku, form 
spędzania wolnego czasu. 

5. Liceum    
    Ogólnokształcące    
    Mundurowe 
Kształcenie ogólne 

trzecia Kierowca 
wózków 
jezdniowych 

Egzamin przed komisją Urzędu 
Dozoru Technicznego 
- Umiejętność  jazdy wózkiem 
jezdniowym. 
- Umiejętność zastosowania 
wózka w praktyce do 
przewożenia towarów,  

Do 20% 

6. Liceum    
    Ogólnokształcące    
    Mundurowe 
Kształcenie ogólne 

Druga i trzecia Obsługa kas 
fiskalnych 

- Umiejętność posługiwania się 
kasami fiskalnymi 

Do 20% 

7. Liceum    
    Ogólnokształcące    
    Mundurowe 
Kształcenie ogólne 

Absolwenci 
LOM 

Wychowawca 
wypoczynku 
dzieci 
 i młodzieży 

Egzamin wewnętrzny. 
- Umiejętność organizowania 
wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży. 
- Umiejętność organizowania 
czasu wolnego dzieci i 
młodzieży (zabawy, konkursy, 
gry) 
- Umiejętność organizowania 
aktywnego odpoczynku, form 
spędzania wolnego czasu. 
- Umiejętność prowadzenia 
dokumentacji wypoczynku 

Do 20% 

 


