
H U F I E C  P R A C Y  W  O P O L U  

zaprasza do kontynuacji bezpłatnej nauki 

       w roku szkolnym 2017/2018 

Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – klasa VII 

� możliwość nauki już od 15. roku życia, 

� system nauki dzienny, 

� przyuczenie do wykonywania określonej pracy w wielu zawodach. 

 

Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych – klasa II i III 

� od 15. roku życia, 

� system nauki dzienny, 

� przyuczenie do wykonywania określonej pracy,  

� okazja do nauki w wybranym zawodzie: murarz-tynkarz, monter zabudowy  

i robót wykończeniowych w budownictwie, dekarz, ślusarz, stolarz, betoniarz-

zbrojarz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik 

pojazdów samochodowych, blacharz, lakiernik, sprzedawca kucharz, piekarz, 

cukiernik, wędliniarz, fryzjer, introligator, tapicer, mechanik-operator maszyn  

i urządzeń rolniczych i wielu innych. 

 

 

Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia (dawna szkoła zawodowa) 

� wiele zawodów do wyboru, m.in.: 

� monter izolacji przemysłowych, monter izolacji budowlanych,  

� monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,  

� monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,  

� stolarz, ślusarz, dekarz, cieśla, introligator, 

� murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, 

� kucharz, cukiernik, piekarz, sprzedawca, ogrodnik, rolnik, fryzjer, 

� elektryk, blacharz, mechanik pojazdów samochodowych. 

 

Nauka jest całkowicie bezpłatna!!! 

 



Uczestnicy hufca objęci zostaną opieką wychowawczą, zajęciami 

profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi i wyrównawczymi. Młodzież będzie mogła 

uczestniczyć w szeregu imprez kulturalnych i sportowych, wziąć udział  

w realizowanych w hufcu programach europejskich, a także uzyskać pomoc  

w sytuacjach kryzysowych. Proponujemy również szeroko pojęte wsparcie 

doradcy zawodowego. 

 

Aby zapisać się do hufca, trzeba przyjść z rodzicem  

lub opiekunem prawnym oraz przynieść ze sobą następujące dokumenty: 
 

⇒ ostatnie świadectwo szkolne,  

⇒ wynik sprawdzianu wiedzy po klasie VI szkoły podstawowej – do gimnazjum, 

⇒ opinię dyrektora dotychczasowej szkoły (tylko dla kandydatów niepełnoletnich),  

⇒ opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (do nauki w gimnazjum i szkole 

podstawowej), 

⇒ bezpłatne zaświadczenie od lekarza rodzinnego o możliwości kształcenia  

w dowolnym typie szkoły,  

⇒ 3 zdjęcia legitymacyjne,  

⇒ kartę zdrowia ucznia,  

⇒ podanie do szkoły, podanie do hufca, kwestionariusz osobowy  

oraz zgodę rodziców wypełnia się na miejscu na dostępnych drukach. 

 

Rekrutacja trwa do 31 sierpnia 2017 roku 

 

HUFIEC PRACY W OPOLU  

ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole 

tel. 506 168 371 

fax: 77 453 66 00 

e-mail: hpop@ohp.opole.pl 

 
 

Szkoły wchodzą w skład  

Zespołu Szkół Budowlanych 

im. Papieża Jana Pawła II w Opolu 


