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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

WYKAZ FORM WSPARCIA Z PODZIAŁEM NA SZKOŁY 

Projektu pn. „ZAWODOWA WSPÓŁPRACA 5” 

 

 Zespół Szkół Samochodowych:  

 

L.P. 

 

Nazwa zajęć 

Wymiar 

godzinowy 

zajęć/osobę 

1.  Indywidualne doradztwo zawodowe 1 h 

2.  Kurs operatora spycharki kl. III do 110kW 67 h 

3.  Kurs operatora maszyn do rozkładania mieszanek 

mineralno- asfaltowych MMA kl. II 

67 h 

4.  Kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej kl. III 

do 20 ton 

67 h 

5.  Dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych 

podnoszące umiejętności w zakresie kwalifikacji 

MG.12 "Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa 

elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów 

samochodowych" 

4 gr. po 30 h; 

1 gr. po 15 h 

6.  Dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych 

podnoszące umiejętności w zakresie kwalifikacji 

MG.43 "Organizacja i prowadzenie procesu obsługi 

pojazdów samochodowych" 

30 h 

7.  Dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych 

podnoszące umiejętności w zakresie kwalifikacji 

MG.18 "Diagnozowanie i naprawa podzespołów 

pojazdów samochodowych" 

30 h 

8.  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze 

rozwijające kompetencje kluczowe z języka 

angielskiego 

15 h 

9.  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze 

rozwijające kompetencje kluczowe z języka 

niemieckiego 

15 h 

10.  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze 15 h 
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rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki 

11.  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze 

rozwijające kompetencje kluczowe z 

przedsiębiorczości 

15 h 

12.  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze 

rozwijające kompetencje kluczowe z informatyki  

15 h 
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 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

 

L.P. 

 

Nazwa zajęć 

Wymiar 

godzinowy 

zajęć/osobę 

1.  Indywidualne doradztwo zawodowe 1 h 

 

2.  Kurs programowania obrabiarek skrawających 60 h 

3.  Kurs eksploatacji urządzeń elektrycznych grupa G1 40 h 

4.  Kurs montera stolarki budowlanej część teoretyczna 25 h 

5.  Kurs montera stolarki budowlanej część praktyczna 25 h 

6.  Kurs montera izolacji budowlanych część teoretyczna 25 h 

7.  Kurs montera izolacji budowlanych część praktyczna 25 h 

8.  Kurs montażu instalacji elektrycznej w budownictwie 40 h 

9.  Dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych – 

montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych 

60 h 

10.  Dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych - 

matematyka w elektrotechnice 

40 h 

11.  Dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych - 

elektronika dla elektryka 

40 h 

12.  Dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych - Od 

węgla, wiatru, wody, słońca po komputer, czyli jak 

wytwarza się energię elektryczną i przesyła do 

urządzeń odbiorczych 

50 h 

 

13.  Dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych -

Nowoczesne technologie stosowane w dekarstwie 

25 h 

14.  Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego z 

kwalifikacji ELE.02 Montaż,  uruchamianie i 

konserwacja, instalacji, maszyn i urządzeń 

elektrycznych 

40 h 

15.  Zajęcia specjalistyczne przygotowujące do egzaminu 

zawodowego z kwalifikacji MEC.05 Użytkowanie 

obrabiarek skrawających 

40 h 

16.  Zajęcia specjalistyczne przygotowujące do egzaminu 40 h 
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zawodowego z kwalifikacji BUD.11 Wykonywanie 

robót montażowych, okładzinowych i 

wykończeniowych 

17.  Staże uczniowskie 150 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZONO OSTATECZNIE –  

Piotr Grzybowski –  

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy 

 


