Шановні керівники учбових закладів!
Просимо Вас донести до відома батьків та учнів 9, 10 та 11 класів наступну інформацію:
Професійний Технікум імені Миротворчих місій ООН (м.Кельці, Польща) пропонує
безкоштовне навчання для українських випускників 9, Ю та 11 их класів за наступними
спеціальностями:
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Програміст-інформатик
Менеджер логіст
Архітектор - будівельник
Менеджер альтернативних джерел енергії
Менеджер готельного бізнесу
Автомеханік
Ландшафтний дизайнер
Менеджер - економіст
Експерт міжнародної торгівлі
Технік - ветеринар
Модель'ер - дизайнер
Кухар - технолог (клас дієтології, клас бармена)
Перукар - стиліст (клас стилізації, клас віражу)

Наші учні за 5 років навчання отримають середню професійну освіту за стандартами ЄС,
польську Матуру (аналог українського Атестату, що дає змогу вступати до польських ВИШів
безкоштовно), професійну практику в Польщі та країнах Європейського Союзу (Німеччина,
Велика Британія, Італія, Іспанія), будуть мати змогу отримати додаткові знання на курсах
водіїв, технік самооборони, рятувальника, комп'ютерної графіки, бариста, сомельє та ін. Під
час навчання діти за бажанням відвідують гуртки, басейн, спортивні секції, курси іноземних
мов. Студенти також забезпечуються обов'язковим медичним страхуванням. Усі учні
проживають у гуртожитках в двомісних кімнатах з усіма зручностями (душ, туалет,
холодильник). В гуртожитках також є кухні для учнів, кімнати для відпочинку, безкоштовний
WiFi у кожній кімнаті, невеличкій тренажерний зал, безкоштовні пральні машини,
цілодобовий нагляд опікунів та вихователів. Батьки учнів покривають витрати лише на
проживання та харчування своїх дітей. Сьогодні ця сума становить близько 620 польських
злотих на місяць. Послуги з рекрутації коштують 10 000гр(у вартості всі переклади офіційних
документів, іх легалізація на території Польші, апостиль, переклад медичних сертифікатів,
довідки 086-У, підготовка пакету документів для подачі на студентську візу). Окремо також
оплачується робота офіційних опікунів на території Польщі (один раз на рік - 300 евро).
Зроби крок до європейського майбутнього прямо зараз!
Наш ексклюзивний центр рекрутації в Україні:
м.Запоріжжя, пр. Маяковського, б.8а, оф.1
Тел: 061 236 12 00, 067 612 88 94, 050 776 90 09, 067 619 25 52
info(S)vilenatravel.com.ua
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