Planowane kursy, szkolenia, warsztaty, obozy naukowe, zajęcia pozalekcyjne dla
uczniów w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie
Sulęcińskim”

Żywienia i usług gastronomicznych

Kierunek
/ branża

Tematyka
Szkolenie carving

szkolenie
10 godz.
15 ucz.

System HACCP
w gastronomii

kurs
30 godz.
21 ucz.

Kurs baristy z certyfikacją

kurs
40 godz.
15 ucz.

Nowe trendy w sztuce
kulinarnej - przygotowanie
oraz organizacja imprez
okolicznościowych
z wykorzystaniem
nowoczesnego sprzętu
gastronomicznego
Warsztaty zdrowego
żywienia

szkolenie
24 godz.
14 ucz.

Ogród smaków – ziołowy
raj

Moje gotowanie

Trasą hoteli i
restauracji
Skuteczny specjalista ds.
transportu i spedycji
Logistyczna

Forma/ilość
godz.

180 godz./rok
60 godz. rocznie
dla grupy 8-10
ucz.
180 godz./rok
60 godz. rocznie
dla grupy 8-10
ucz.
90 godz./rok
zajęcia
pozalekcyjne
90 godz. rocznie
dla grupy 8-10
ucz.
Obóz naukowy
3 gr. x 7ucz.+1op.
(3 gr.)
szkolenie
16 godz.
5 ucz.

Efekty
Poznanie
fantazyjnych
dekoracji
potraw
z wykorzystaniem owoców i warzyw, podstawowych
cięć, efektownych rzeźb, profesjonalnym sprzętem. Kurs
I stopnia stanowiący podstawę w nauce carvingu.
Nabycie praktycznej wiedzy z wdrożenia i utrzymania
systemu HACCP w zakładzie gastronomicznym,
(szkolenie zakończone wydaniem zaświadczenia,
wymaganego prawnie przez sanepid).
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.
Doskonalenie wiedzy i umiejętności na temat
przygotowania
oraz
organizacji
imprez
okolicznościowych przy udziale nowoczesnego sprzętu
gastronomicznego.

Realizacja treści wykraczający poza podstawę
programową prowadzących przez nauczycieli zawodu.
Realizacja treści wykraczający poza podstawę
programową prowadzących przez nauczycieli zawodu.
Realizacja treści wykraczający poza podstawę
programową prowadzących przez nauczycieli zawodu.

Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach z branży
hotelarskiej i turystycznej
Poznanie
organizacji
procesów
transportowych
w przedsiębiorstwie, zawieranie bezpiecznych umów
w transporcie i spedycji, aktywny dobór bazy dostawy,
dokumenty transportowe i ubezpieczenia w transporcie,
dochodzenie reklamacji z tytułu szkód w transporcie,
analiza procesu zawierania umów w transporcie na
przykładach, praktyczna analiza procesu reklamacyjnego
w transporcie
na
przykładach,
rozwiązywanie
przypadków spornych, związanych z bazą dostawy,
omówienie konkretnych sytuacji na podstawie zdjęć z
portów, magazynów, składów celnych, terminali

kontenerowych.
Efektywna logistyka,
bezpieczny łańcuch
dostaw - czyli etykieta
logistyczna w praktyce

Firma symulacyjna – biuro
obsługi klienta
Kurs na wózek widłowy

Jak zorganizować
podróż dookoła
świata
Obsługa programu
hotelowego
Trasą hoteli i
restauracji

Hotelarska

Kurs grafiki
komputerowej Corel
Draw i Adobe

zajęcia
pozalekcyjne
60 godz.
11 ucz.
kurs
67godzin
33 ucz.

szkolenie
8 godz.
5 ucz.
szkolenie
8 godzin
14 ucz.
Obóz naukowy
2 gr.x7 ucz.+1 op.
(2 gr.)
kurs
50 godzin
9 ucz.

Kurs tworzenia stron
www

kurs
60 godzin
9 ucz.

Wirtualny spacer po
obiektach

zajęcia
pozalekcyjne
60 godz.
12 ucz.
kurs
60 godz.
(30 godz. teoria,
30 godz.
praktyka)
35 ucz.
kurs
35 godz.
(dla kandydatów

Prawo jazdy kat. B
Mechaniczna

szkolenie
6 godz.
8 ucz.

Prawo jazdy kat. B+E

Zapoznanie z budową i zawartością etykiety logistycznej
zgodnie ze standardami uzgodnionymi na poziomie
europejskim, zdobycie umiejętności projektowania
i druku etykiet zgodnie z wymaganiami sieci handlowych
i standardami GS1, przybliżenie zastosowania aplikacji
do generowania etykiet realizujących wymagania
dotyczące Traceabilty
Realizacja treści wykraczający poza podstawę
programową prowadzących przez nauczycieli zawodu.
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.
Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności
organizowania zagranicznych wyjazdów turystycznych
Zapoznanie z podstawowymi funkcjami, narzędziami,
opcjami programu, obsługa programu
Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach
hotelarskiej i turystycznej

z

branży

W trakcie trwania kursu uczeń poznaje nie tylko obsługę
programów, lecz także sposoby i techniki wydajnej pracy.
Omówione
zostaną
zagadnienia
związane
z projektowaniem grafiki DTP, grafiki komputerowej na
potrzeby publikacji elektronicznych, grafiki na potrzeby
projektowania stron internetowych, zagadnienia korekcji
fotografii cyfrowej.
Zakres tematyczny: podstawowe definicje, przegląd
aktualnie wykorzystywanych technologii wytwarzania
stron www, składnia języka HTML i arkuszy styli CSS,
JavaSript, XML, AJAX, prezentacja najczęściej
stosowanych
frameworków.
przegląd
aktualnie
wykorzystywanych systemów baz danych, architektura
systemu dla internetowej aplikacji bazodanowej, przegląd
technologii do tworzenia aplikacji bazodanowych – wady,
zalety, przeznaczenie, aplikacje z dostępem do baz typu
NoSQL.
Realizacja treści wykraczający poza podstawę
programową prowadzących przez nauczycieli zawodu.

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.
Kurs nadający uprawnienia do kierowania zespołem
pojazdów składającym się z pojazdu określonego
w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której

Diagnostyka
komputerowa
pojazdów
samochodowych

Klimatyzacja

na kierowców
powyżej 18 r.ż.,
posiadających
prawo jazdy kat.
B) 14 ucz.
kurs
8 godz.
6 ucz.

kurs
8 godz.
6 ucz.

Szkolenie do
uprawnień
eksploatacyjnych SEP
do 1kV

szkolenie
70 godz.
35 ucz.

Car wrapping

szkolenie
8 godz.
15 ucz.

Kursy spawalnicze

kurs
120 godz.
25 ucz.

Trasą producentów
aut

Obóz naukowy
4 gr x7 ucz.+1 op.
(4 gr.)
zajęcia
pozalekcyjne
60 godz. rocznie
dla gr. 8-10 ucz.
5 lat

Zajęcia pozalekcyjne
blacharskie, pojazdów
pneumatycznych

rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej
masy całkowitej pojazdu ciągnącego, kategoria B+E
uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym
z przyczepą (przyczepami) oraz pojazdem wolnobieżnym
z przyczepą (przyczepami).
Doskonalenie wiedzy i umiejętności na temat
komputerowego diagnozowania nowoczesnych układów
w pojazdach samochodowych: systemy, złącza, kody
i platformy informacyjne. Uczniowie poznają następujące
zagadnienia: diagnostyka komputerowa pojazdów
samochodowych, zapobiegawcze znaczenie diagnostyki
systemów sterowania, możliwości rejestracji błędów
w nieulotnej pamięci sterownika.
Doskonalenie wiedzy i umiejętności na temat
klimatyzacji: kompresory elektryczne, hybrydy i nowości
w układach klimatyzacji, systemy klimatyzacji elementy I
i II stopni. Uczniowie poznają następujące zagadnienia:
budowa i zasada działania układów klimatyzacji w
samochodach, omówienie sposobów badania, naprawy i
konserwacji klimatyzacji, praktyczne wykorzystanie
urządzeń do obsługi klimatyzacji, diagnoza szeregowa
przez gniazdo diagnostyczne za pomocą KTS XXX oraz
wykorzystanie dokumentacji serwisowej ESI, serwis
układu klimatyzacji w pojeździe.
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
i dozoru instalacji i urządzeń elektroenergetycznych oraz
przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego.
Szkolenia z alternatywnego lakierowania - zmiany koloru
pojazdu folią wylewaną Uczniowi poznają najbardziej
optymalne techniki aplikacji folii oraz nauczą się
stosować wymagane narzędzia w praktyce. Są to zajęcia
praktyczne, podczas których osoby szkolone aplikują
folię na przygotowany przez szkolącego samochód.
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.
Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach z branży
samochodowej
Realizacja treści wykraczający poza podstawę
programową prowadzących przez nauczycieli zawodu.

szkolenie
24 godz.
4 ucz.

Obsługa
i programowanie
obrabiarek
sterowanych
numerycznie

szkolenie
80 godz.
25 os.

Obsługa
i programowanie
obrabiarek CNC ze
sterowaniem
SINUMERIK

szkolenie
16 godz.
10 ucz.

Programowanie
sterowników
logicznych

szkolenie
35 godz.
5 ucz.

Mechatroniczna

Migracja
elektropneumatycznych
układów sterujących do
sterowników PLC

Podstawowym celem kursu jest nabycie umiejętności
czytania
schematów
elektrycznych
sterowania
elektropneumatycznego.
Poznanie
podstawowych
elementów
układów
elektrycznych
oraz
składni
programów
zaimplementowanych w sterowniku logicznym PLC,
celem odwzorowania połączeń wykonanych za pomocą
przewodów elektrycznych do postaci algorytmu
sterownika.
Umiejętność opracowania algorytmu sterującego w celu
eliminacji
szaf
sterujących
układami
elektropneumatycznymi
(w tym:
układów
przekaźnikowych, połączeń kablowych itp.).
Poznanie zasad rządzących doborem urządzenia
sterującego do celów realizacji zadań sterowania
(odmiana urządzenia sterującego, liczba wejść/wyjść, typ
modułów, czas cyklu).
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
Zapoznanie się z budową, zasadą działania i obsługą
obrabiarki
sterowanej
numerycznie,
uzyskanie
umiejętności obsługi obrabiarki ze sterowaniem
SINUMERIK. Uczniowie zdobędą wiedzą na temat
tworzenia programów obróbczych na sterownikach
SINUMERIK,
uzyskają
umiejętności
tworzenia
programów obróbczych dla elementów toczonych
i frezowanych, zapoznają się z budową, zasadą działania
i obsługą obrabiarki sterowanej numerycznie uzyskają
umiejętności obsługi obrabiarki ze sterowaniem
SINUMERIK
Umiejętna edycja i rozwiązywanie zadań sterowniczych
w językach graficznych LAD, FBD, zrozumienie
podstawowych zasad programowania w STL; znajomość
metod programowania w języku STL, kompleksowa
wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z S7300/400,
diagnostyka sterowników logicznych SIEMENS,
komunikacja sterowników logicznych, programowanie
sekwencyjne

Usługowo-gospodarcza

Kurs obsługi kasy
fiskalnej i programów
finansowych

Trasa automatycznej
produkcji w branży
piekarniczej
i wędliniarskiej
Dodatkowe zajęcia dla
uczniów – przygotowanie
do egzaminów

kurs
13 godzin
12 ucz.

Obóz naukowy
4 gr x7 ucz.+ 1op.
(4 gr.)
90 godz.
dla gr. 8-10 ucz.
6 lat

Zakres tematyczny kursu:
wystawianie faktur, raportów oraz innych pokwitowań
obsługa programu do fakturowania – Symfonia Faktura
obsługiwanie kasy fiskalnej
prowadzenie dokumentacji handlowej i magazynowej
obsługa programu magazynowego – Symfonia Handel
rozliczanie utargów
przyjmowanie należności niepieniężnych
świadome posługiwanie się prawnymi aspektami
sprzedaży
Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach z branży
przetwórstwa spożywczego
Dodatkowe zajęcia dla uczniów – przygotowanie do
egzaminów zawodowych z poszczególnych kwalifikacji
dla
danego
zawodu:
mechanik
pojazdów
samochodowych, technik pojazdów samochodowych,
monter mechatronik, technik mechatronik, kucharz,
technik żywienia i usług gastronomicznych, technik
logistyk, technik hotelarstwa, technik informatyk.

