
 

  

 

Propozycja szkoleń, kursów, obozów naukowych, zajęć pozalekcyjnych dla uczniów na 2021 rok realizowanych  

w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie 

w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim” 

 

Numer zadania oraz 

poszczególnego działania 

Nazwa zadania oraz 

poszczególnego działania 

(z wniosku projektu) 

Ogólna liczba 

godzin 

szkolenia/ 

kursu 

Liczba os. 

korzystających 

z danej formy 

wsparcia 

Korzyści dla uczestnika: 

2/23 Kurs Carving 30h 5 os. 

Poznanie fantazyjnych dekoracji potraw             

z wykorzystaniem owoców i warzyw, 

podstawowych cięć, efektownych rzeźb, 

profesjonalnym sprzętem. Kurs I stopnia 

stanowiący podstawę w nauce carvingu. 
 

2/25 
 

Kurs Barista z certyfikacją 
40h 5 os. 

Poznanie profesjonalnych zasad parzenia kawy, 

rodzajów kaw, narzędzi pomocnych do pracy, 

historię kawy. Dzięki zajęciom praktycznym 

możliwość poznania tajników przygotowania 

wszelkich napojów kawowych i zasad pracy na 

różnorakich rodzajów ekspresów. Umiejętności 

przygotowania kawy uzupełnisz o praktykę 

zdobienia napojów latte art -dowiesz się co 

zrobić, aby napój nie tylko zachwycał smakiem, 

ale i przyciągał wzrok.  
 

 

 



2/31 Prawo jazdy kat. B 60h 7 os. 

Kurs prawa jazdy uprawnia do kierowania 

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej 

masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 

tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu); 

pojazdem samochodowym o dmc 

nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą 

lekką (do 750kg).  

Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym. 

2/32 
 

Prawo jazdy kat. B+E 
35h 7 os. 

Dla kandydatów na kierowców posiadających 

prawo jazdy kategorii B. Kurs nadający  

uprawnienia  do kierowania zespołem pojazdów  

składających się z pojazdu do 3,5 tony oraz 

przyczepy, uprawnia także do kierowania 

ciągnikiem rolniczym oraz pojazdem 

wolnobieżnym z przyczepą lub przyczepami.  

Kurs zakończy sie egzaminem wewnętrznym. 

Konieczna jest deklaracja uczestnictwa w 

projekcie zawierająca zapis zobowiązujący 

ucznia  do przystąpienia do egzaminu 

zewnętrznego ze środków własnych. 

 

2/37 

 

Migracja 

elektropneumatycznych 

układów sterujących do 

sterowników PLC 

24h 4 os. 

 

Celem kursu jest nabycie umiejętności czytania 

schematów elektrycznych sterowania 

elektropneumatycznego Kurs wzmocni 

umiejętności i będzie doskonałym narzędziem  

w przygotowaniu do realnych warunków pracy 

w dużych zautomatyzowanych zakładach 

produkcyjnych 
 

2/38 

Obsługa i programowanie 

obrabiarek sterowanych 

numerycznie 

80h 5 os. 

Profesjonalny kurs praktyczny na rzeczywistych  

obrabiarkach przemysłowych ze sterowaniem 

FANUC, SINUMERIK, HAIDENHAIN oraz 

OKUMA. Szkolenie ma na celu nabycie przez 

kursanta praktycznych umiejętności i 

kwalifikacji w zakresie:  



- czytania rysunku technicznego; 

-  doboru narzędzi i parametrów obróbki;   

- strategii obróbki; 

- prawidłowego mocowania elementu 

obrabianego; 

- przygotowania do pracy i obsługi obrabiarki 

CNC; 

- programowania obrabiarki CNC, tokarki, 

frezarki; 

- obróbki elementów na podstawie rysunku 

technicznego; 

- pomiaru kontrolnego wykonywanych 

elementów za pomocą narzędzi pomiarowych. 
 

2/52 Kurs  wózek widłowy 67h 11 os. 

Zakres tematyczny: Typy stosowanych wózków  

jezdniowych, budowa wózka, czynności 

operatora przy obsłudze wózków przed 

podjęciem pracy i po pracy z wózkami, 

czynności operatora w czasie pracy z wózkami,  

wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, 

wiadomości z zakresu bhp, praktyczna nauka 

jazdy, obsługa instalacji gazowych, dozór 

techniczny. 
 

2/35 

Szkolenie do uprawnień 

eksploatacyjnych SEP do 

1kV 

70h 7 os 

Szkolenie przygotowujące do egzaminu 

kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji „E”                    

i dozoru  „D” urządzeń , instalacji i sieci 

elektroenergetycznych wytwarzających, 

przetwarzających przesyłających i 

zużywających energię elektryczną. 

2/44 
Warsztaty zdrowego 

żywienia 
60h 8/10 os. 

Realizacja treści wykraczający poza podstawę  

programową prowadzących przez nauczycieli 

zawodu. 
 

                  2/47 Moje gotowanie 90h 8/10 os. 

Realizacja treści wykraczający poza podstawę  

programową prowadzących przez nauczycieli 

zawodu. 



 

2/50 
Obóz naukowy: Trasą hoteli 

i restauracji 
3 dni 7 os. 

Dodatkowe zajęcia dla uczniów. Wizyty 

studyjne w przedsiębiorstwach z branży  

hotelarskiej i turystycznej. 

 

 
 

2/30 
Obsługa programu 

hotelowego 
8 h 7 os. 

Realizacja treści wykraczający poza podstawę  

programową prowadzących przez nauczycieli 

zawodu. Zajęcia skierowane dla uczniów 

technikum hotelarstwa pozwalające poznać 

nowoczesne obiekty hotelarstwa. 

Wykorzystanie komputera jako narzędzia do 

tworzenia projektów. 
 

2/56 Kurs spawacz 120h 5 os. 

Kursy spawania blach i rur ze stali 

niestopowych spoinami pachwinowymi            

w procesach spawania: 

- elektroda otuloną – 111 (MMA); 

- elektrodą topliwą w osłonie dwutlenku węgla  

– 135 (MAG); 

- elektrodą nietopliwą w osłonie argonu – 

141 (TIG). 

Absolwent kursu po zdanym egzaminie 

kwalifikacyjnym (teoretycznym i praktycznym) 

otrzymuje: 

- Książkę Spawacza względnie wpis do już 

posiadanej książki; 

- Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego 

Spawacza w wersji angielsko-polskiej lub 

niemiecko-polskiej ważne 2 lata, uznawane 

także w krajach Unii Europejskiej. 
 

2/57 
Obóz naukowy: Trasą 

producentów aut 
3 dni 7 os. 

Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach z branży  

samochodowej. 
 

 



2/58 

Zajęcia pozalekcyjne 

blacharskie, pojazdów 

pneumatycznych 

60h 8/10 os. 

Realizacja treści wykraczający poza podstawę  

programową prowadzących przez nauczycieli 

zawodu. 
 

2/62 

Obóz naukowy: Trasa 

automatycznej produkcji     

w branży piekarniczej          

i wędliniarskiej 

3 dni 7 os. 

Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach z branży  

przetwórstwa spożywczego. 
 

2/63 

Dodatkowe zajęcia dla 

uczniów – przygotowanie 

do egzaminu 

90h 8/10 os. 

Dodatkowe zajęcia dla uczniów – 

przygotowanie do egzaminów zawodowych      

z poszczególnych kwalifikacji dla danego 

zawodu. 
 

 


