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ANEKS Nr 1  

do STATUTU 

 Szkoły Policealnej  

Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu 

§ 1. 

W § 2. Statutu „Cele i zadania szkoły” ust. 2, dodaje się dwa nowe kierunki kształcenia 

zawodowego przez dodanie pkt 6) i 7). 

6) technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315, kwalifikacja wyodrębniona  

w zawodzie BPO.02. Ochrona osób i mienia. Cykl nauczania 2 lata, 4 semestry;  

7) technik administracji 334306, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie EKA.01. 

Obsługa klienta w jednostkach administracji. Cykl nauczania 2 lata, 4 semestry.  

 

§ 2. 

§ 2. Cele i zadania szkoły, ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: 

 

2. Szkoła policealna, kształci w zawodach: 

1) technik usług kosmetycznych 514207, kwalifikacja wyodrębniona FRK.04. 

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych. Cykl nauczania 2 lata, 4 semestry; 

2) technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie 

BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy. Cykl nauczania 1,5 roku, 

3 semestry; 

3) opiekunka dziecięca 325905, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: SPO.04. 

Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka. Cykl nauczania  

2 lata, 4 semestry; 

4) opiekun w domu pomocy społecznej 341203, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: 

SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej. Cykl 

nauczania 2 lata, 4 semestry; 

5) technik usług pocztowych i finansowych 421108, kwalifikacja wyodrębniona  

w zawodzie EKA.08. Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie 

zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych. Cykl nauczania 1 rok, 2 semestry; 
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6) technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie 

BPO.02. Ochrona osób i mienia. Cykl nauczania 2 lata, 4 semestry;  

7) technik administracji 334306, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie EKA.01. Obsługa 

klienta w jednostkach administracji. Cykl nauczania 2 lata, 4 semestry.  

 

§ 3. 

Aneks nr 1 do Statutu wprowadzono przez Osobę prowadzącą,  uchwałą z dnia 12 marca 2022 

roku –  obowiązujący od 01 września 2022 roku. 

 

 

Poznań, dnia 12.03.2022 r.                                          Zatwierdzam do użytku szkolnego 

 

PREZES ZARZĄDU 
Stowarzyszenia Oświatowców Polskich 

w Poznaniu 
 

                                                                                                         /~/ mgr Paweł Andrzejewski 


