Szkoły niepubliczne
Szkoła "Gabor", oddział w Bełchatowie
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów, tel.: 631 15 04;
http://www.szkolygabor.pl/; belchatow@szkolygabor.pl

Kierunki kształcenia:
- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych;
- Policealna Szkoła Zawodowa na podbudowie szkoły średniej: t. BHP, t. usług kosmetycznych,
opiekun w domu pomocy społecznej, technik administracji, t. rachunkowości, t. informatyk, t.
budowy dróg, t. telekomunikacji, opiekunka środowiskowa, t. pojazdów samochodowych, asystent
osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, t. archiwista, t. turystyki wiejskiej, opiekun
medyczny;

Centrum Nauki i Biznesu "Żak", oddział w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17, 97-400 Bełchatów, tel.: 44 635 07 61, 44 632 72 12;
http://belchatow.zak.edu.pl/; belchatow@zak.edu.pl

Kierunki kształcenia:
- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych;
- Szkoła Policealna Dwuletnia: t. ochrony fizycznej osób i mienia, t. turystyki wiejskiej, t.
rachunkowości, opiekun w domu pomocy społecznej, t. informatyk, t. BHP, t. administracji, t. usług
kosmetycznych, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, florysta, opiekunka
środowiskowa,
- Szkoła Policealna Jednoroczna: wizażystka – stylistka, opiekunka środowiskowa, instruktor ds.
terapii uzależnień, biomasażysta (fizjoterapia), biomasażysta (masaż leczniczy), projektant grafiki
komputerowej, sekretarka, rejestratorka medyczna, przedstawiciel handlowy, florysta, trener
personalny;
- Szkoła Opieki Medycznej: opiekun medyczny
- Szkoła Medyczna: t. masażysta
- kursy: kadry, płace, zus, stylizacja i przedłużanie paznokci, masaż orientalny, księgowość
komputerowa, obsługa kas fiskalnych, florystyka/bukieciarstwo, przedłużanie rzęs, opiekun w
żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym, opiekun dzienny,
opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej, kurs przekłuwania uszu i nosa, agent celny

Szkoła "Cosinus Plus", oddział w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 72, 97-400 Bełchatów, tel.: 44 633 18 59
http://www.cosinus.pl/Belchatow; belchatow@cosinus.pl

Kierunki kształcenia:
- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych;
- Szkoła Policealna: t. administracji, t. bhp, t. informatyk, t. usług kosmetycznych, t. ochrony
fizycznej osób i mienia, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, t. rachunkowości, florysta, t.

wiertnik, t. usług pocztowych i finansowych.
Szkoła "TEB Edukacja", oddział w Bełchatowie
ul. Wojska Polskiego 13, 97-400 Bełchatów, tel.: 44 715 23 80, 44
711 11 82
http://www.teb.pl/miasta/belchatow/aktualnosci/; belchatow@teb.pl
Szkoła Policealna Jednoroczna i 2,5-letnia:
Policealna Szkoła TEB Edukacja w Bełchatowie
asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, t. masażysta, t.
informatyk, opiekunka środowiskowa, t. administracji, t. usług kosmetycznych.
Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Bełchatowie
technik farmaceutyczny, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik
dentystyczny, opiekun medyczny, t. masażysta, t. elektroradiolog, t. sterylizacji medycznej,
opiekunka środowiskowa, terapeuta zajęciowy, t. elektroniki i informatyki medycznej.
Niepubliczna Policealna Szkoła TEB
dekorator wnętrz, manikiurzystka, wizażystka/stylistka, asystent nauczyciela przedszkola.
Szkoła "Korab", oddział w Bełchatowie
ul. Dąbrowskiego 11, 97-400 Bełchatów; tel./fax 44/647 23 24 lub
504 235 895
www.szkola-korab.pl;
Kierunki kształcenia:
- Szkoła Policealna: t. turystyki wiejskiej, opiekun w domu pomocy społecznej. t. usług
kosmetycznych, t. bhp.
Szkoła "Lider", oddział w Bełchatowie
ul. Słowackiego 8, 97-400 Bełchatów, tel.: 503 138 111, 505 041
526, 505 041 528;
http://szkolalider.eu/; szkolalider@gmail.com
Kierunki kształcenia:
- Liceum Ogólnokształcące;
- Szkoła Policealna: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, t.
informatyk, t. rachunkowości, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa, t.
administracji, t. usług kosmetycznych, t. bhp, t. ochrony fizycznej osób i mienia.
- kursy kwalifikacyjne: t. technologii żywności, t. Rachunkowości, t. pojazdów samochodowych, t.
Odlewnik, t. mechanik, handlowiec, mechanik motocyklowy;
Szkoła Marzeny Chmielewskiej, oddział w Bełchatowie
ul. Budryka 7, 97-400 Bełchatów, tel.: 500 606 850;
szkolybelchatow@interia.pl
Kierunki kształcenia:
- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych;
- Zaoczna Policealna Szkoła dla dorosłych: : t. administracji, t. rachunkowości, t. BHP, opiekun w

domu pomocy społecznej, t. sterylizacji medycznej, t. usług kosmetycznych, t. turystyki wiejskiej,
opiekun medyczny, florysta, opiekunka środowiskowa;
Szkoły dra Piontek PIONTEK.EDU.PL
ul. Edwardów 5, Bełchatów
Tel./Fax:44 633 08 78
belchatow@piontek.edu.pl
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

