
                                                                                                                                                                                        

Dodatkowe wsparcie edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Licealnych 

i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie 

w latach 2019-2022 
 

Uczniowie  szkoły mogą skorzystać z dodatkowego wsparcia edukacyjnego poprzez uczestnictwo w realizowanym 

przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie projekcie 

pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim”. 

 

 

Oferujemy formy wsparcia w postaci wysokiej jakości  szkoleń, kursów, obozów naukowych, zajęć pozalekcyjnych, 

praktyk które wspierają ich kształcenie, podnoszą kompetencje, praktyczne umiejętności, poszerzają wiedzę, otwierają na wiele 

możliwości, pomagających planować karierę zawodową. 

 

Oferta dodatkowych zajęć Korzyści dla uczestnika 

System HACCP w gastronomii 

Nabycie praktycznej wiedzy z wdrożenia i utrzymania systemu HCCP w zakładzie 

gastronomicznym. Szkolenie zakończone wydaniem zaświadczenia, wymaganego prawnie 

przez SANEPID,  poszerzy wiedzę  uczniów, otworzy na różne możliwości świadczenia 

usług gastronomicznych. 

Nowe trendy w sztuce kulinarnej- 

przygotowanie oraz organizacja 

imprez okolicznościowych 

z wykorzystaniem nowoczesnego 

sprzętu gastronomicznego 

Doskonalenie wiedzy i umiejętności na temat przygotowania oraz organizacji imprez 

okolicznościowych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu gastronomicznego. Szkolenie 

umożliwi nabycie dodatkowych umiejętności wychodzących poza podstawę programową,  

poznanie tajników pracy zawodowej, wprowadzi w świat nowoczesnych urządzeń z tej 

dziedziny.  

Prawo jazdy kat. B 

Kurs prawa jazdy tej kategorii 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. 

Kurs klimatyzacja 

Doskonalenie wiedzy i umiejętności na temat klimatyzacji: kompresory elektryczne, 

hybrydy i nowości w układach klimatyzacji, systemy klimatyzacyjne elementy I i II 

stopnia. Uczniowie poznają następujące zagadnienia: budowa i zasada działania 

klimatyzacji w samochodach, omówienie sposobów badania, naprawy i konserwacji 

serwisowej ESI, serwisu układu klimatyzacji w pojeździe. Kurs uaktualni wiedzę na 

tematy prawne  i technologiczne związane z klimatyzacją. 

Car wrapping 
Szkolenie z alternatywnego lakierowania- zmiany pojazdu koloru metodą wylewaną. 

Poznanie optymalnych technik aplikacji folii oraz stosowania narzędzi w praktyce. 

Obsługa i programowanie obrabiarek 

sterowanych numerycznie 

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. 

Obsługa i programowanie obrabiarek 

CNC  ze sterowaniem SINIMERIK 

 Profesjonalny kurs umiejętnej edycji i rozwiązywanie zadań sterowniczych w językach 

graficznych LAD, FBD. Zrozumienie podstawowych zasad programowania w STL; 

Poznanie metod programowania w języku STL, kompleksowej wiedzy i umiejętności 

w zakresie pracy z S7300/400, diagnostyki sterowników logicznych SIEMENS, 

komunikacji sterowników logicznych, programowania sekwencyjnego. 

Szkolenie do uprawnień 

eksploatacyjnych SEP do 1kV 

Szkolenie nadające uczestnikom uprawnienie niezbędne  w każdej pracy z urządzeniami 

elektrycznymi do 1kV. Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnej wiedzy technicznej 

z zakresu wymaganego do uzyskania świadectw kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji 

dozoru instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. 

Ogród smaków-ziołowy raj 
Realizacja treści wykraczający poza podstawę programową prowadzonych 

przez nauczycieli zawodu. Zajęcia zwiększą umiejętności gastronomiczne uczniów. 

Moje gotowanie 
Realizacja treści wykraczający poza podstawę programową prowadzonych 

przez nauczycieli zawodu. Zajęcia zwiększą umiejętności gastronomiczne uczniów. 

Zajęcia pozalekcyjne blacharskie, 

pojazdów pneumatycznych 

Realizacja treści wykraczający poza podstawę programową prowadzonych 

przez nauczycieli zawodu. Zajęcia zwiększą umiejętności uczniów w branży 

mechanicznej. 

Wirtualny spacer po obiektach 

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. 



Prawo jazdy kat. B +E 
Kurs prawa jazdy uprawnia do kierowania  zespołem pojazdów  składającym  się z pojazdu 

oraz przyczepy. Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym. 

Kurs wózek widłowy 

Kurs obsługi wózka widłowego. Zakres tematyczny: typy stosowanych wózków  

jezdniowych, budowa wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem 

pracy, w czasie prac i po pracy  z wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznastwa,  bhp, 

praktyczna nauka jazdy, obsługa instalacji gazowych, dozór techniczny. Kurs zakończy 

się egzaminem wewnętrznym. 

Warsztaty zdrowego żywienia 
Realizacja treści wykraczających poza podstawę programową prowadzących przez 

nauczycieli zawodu. Zajęcia zwiększą umiejętności gastronomiczne uczniów. 

Kurs barista z certyfikacją 

Poznanie profesjonalnych zasad parzenia kawy, rodzajów kaw, narzędzi pomocnych 

do pracy, historię kawy. Dzięki zajęciom praktycznym istnieje możliwość poznania 

tajników przygotowania wszelkich napojów kawowych i zasad pracy na różnorakich 

rodzajach ekspresów. Umiejętności przygotowania kawy uzupełnione o praktykę zdobienia 

napojów latte art. 

Jak zorganizować podróż dookoła 

świata 

Nabycie praktycznych umiejętności organizowania zagranicznych wyjazdów 

turystycznych. 

Kurs spawacz 

 

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. 

Dodatkowe zajęcia dla uczniów – 

przygotowanie do egzaminu 

Dodatkowe zajęcia dla uczniów – przygotowanie do egzaminów zawodowych 

z poszczególnych kwalifikacji dla danego zawodu. 

Praktyki i staże – stypendium 

dla ucznia 

Oferta wakacyjnych  płatnych praktyk i staży u pracodawców różnych branży. 

Wyposażenie ucznia w wysoce rozwinięte kompetencje interpersonalne, m. in.:  

- umiejętności współpracy w grupie;  

- komunikatywność;  

- innowacyjność;  

- kreatywność; 

- samodzielność wykonywania pracy; 

- zwiększona  mobilność międzysektorowa; 

-nabycie doświadczenia w środowisku pracy zwiększającego szanse na uzyskanie 

zatrudnienia. 

Obóz naukowy: Trasą producentów 

aut 

Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach z branży samochodowej. 

Obóz naukowy: Trasą automatycznej 

produkcji w branży piekarniczej     

 i wędliniarskie 

Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach z branży przetwórstwa spożywczego. 

Obóz naukowy:  Trasą hoteli 

 i restauracji 

Dodatkowe zajęcia dla uczniów. Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach z branży  

hotelarskiej i turystycznej. 

 

 

 

 

 

 
 


