
PROPOZYCJA KURSÓW  

UMOŻLIWIAJĄCYCH ZDOBYCIE DODATKOWYCH KWALIFIKACJI I UMIEJĘTNOŚCI  
DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE 

I. OFERTA DLA  UCZNIÓW TECHNIKUM ORAZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁACĄCEGO 

 

KURSY KOMPUTEROWE ECDL 

Cel szkoleń: Celem szkoleń z ECDL  jest przygotowanie słuchaczy do egzaminów na Europejski 

Certyfikat Umiejętności Komputerowych.  

Sposób zakończenia kursów ECDL: Kursy kończą się egzaminami przeprowadzanymi 

w akredytowanym przez PTI Laboratorium ECDL. 

ECDL PTI Standard 

Kurs składa się z 7 modułów (70 godzin dydaktycznych): 

- podstawy pracy z komputerem  

 - podstawy pracy w sieci 

- przetwarzanie tekstów  

 - arkusze kalkulacyjne 

- użytkowanie baz danych 

- grafika menedżerska i prezentacyjna 

- IT Security 

ECDL ADVANCED (ECDL-A) 

Szkolenie obejmuje 91 godzin dydaktycznych  i składa się z następujących modułów: 

- zaawansowane przetwarzanie tekstów  

- zaawansowane arkusze kalkulacyjne  

- zaawansowane użytkowanie baz danych  

- zaawansowana grafika menadżerska i prezentacyjna  

ECDL BASE 

Kurs składa się z 4 modułów (40 godzin dydaktycznych): 

- podstawy pracy z komputerem  

 - podstawy pracy w sieci 

- przetwarzanie tekstów  

 - arkusze kalkulacyjne 

 

OBSŁUGA PROGRAMU AUTOCAD Z MODELOWANIEM I DRUKOWANIEM PRZESTRZENNYM 3D 

Czas trwania i sposób organizacji szkolenia: Kurs składa się ze 110 godzin dydaktycznych. 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń. 

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności projektowania dwuwymiarowego i trójwymiarowego 

z wykorzystaniem programu AutoCAD oraz obsługi drukarek 3D. 

Sposób zakończenia kursu: Egzamin wewnętrzny. 

II. OFERTA DLA UCZNIÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W ZAWODZIE KUCHARZ 

ORAZ TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

 

KUCHNIA NARODÓW 

Czas trwania i sposób organizacji szkolenia: Kurs składa się z 40 godzin dydaktycznych. 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń. 

Celem szkolenia jest poznanie najciekawszych dań różnych państw świata. 

Warunki stawiane kandydatom: dobry stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem, 

o braku przeciwwskazań do pracy kucharza. 

Sposób zakończenia kursu: Egzamin wewnętrzny. 

 



BARMAN 

Czas trwania i sposób organizacji szkolenia: Kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych. 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń. 

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem 

zawodu barmana. 

Warunki stawiane kandydatom: dobry stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem, 

o braku przeciwwskazań do pracy barmana. 

Sposób zakończenia kursu: Egzamin wewnętrzny. 

III. OFERTA DLA UCZNIÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W ZAWODZIE FRYZJER 

ORAZ TECHNIKUM USŁUG FRYZJERSKICH 

 

KURS KOSMETYCZNY ZE STYLIZACJĄ PAZNOKCI 

Czas trwania i sposób organizacji szkolenia: Kurs składa się ze 150 godzin dydaktycznych. 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń. 

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu 

kosmetyczki.  

Warunki stawiane kandydatom: dobry stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem, 

o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kosmetyczki ze stylizacją paznokci.  

Sposób zakończenia kursu: Egzamin wewnętrzny. 

IV. OFERTA DLA  UCZNIÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI 18 ROK ŻYCIA 

                                        (III Klasa LO, IV Klasa Technikum) 

PRAWO JAZDY KAT. B 

Czas trwania i sposób organizacji szkolenia: Kurs obejmuje 60 godzin. Szkolenie składa się z części 

teoretycznej i praktycznej. 

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy 

kategorii B (samochód osobowy). 

Warunki stawiane kandydatom: W szkoleniu kandydatów na kierowców może brać udział osoba, 
która posiada przepisami wymagany wiek, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do kierowania pojazdem, zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli nie ukończyła 18 roku życia. 

KIEROWCA OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z WYŁĄCZENIEM WÓZKÓW SPECJALIZOWANYCH 
Czas trwania i sposób organizacji szkolenia: Kurs składa się z 44 godzin dydaktycznych (34 godziny 
zajęć teoretycznych + 10 godzin zajęć praktycznych).  

Cel kursu: Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych 

przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym. 

Warunki stawiane kandydatom: ukończone 18 lat oraz stan zdrowia potwierdzony stosownym 

zaświadczeniem, o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózków jezdniowych.  

Sposób zakończenia kursu: Egzamin wewnętrzny oraz egzamin zewnętrzny z obsługi wózków 

jezdniowych przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. 

UPRAWNIENIA ELEKTROENERGETYCZNE DO 1 kV (Eksploatacja) 

Czas trwania i sposób organizacji szkolenia: Kurs składa się z 60 godzin dydaktycznych. 

Zajęcia będą realizowane w formie wykładów. 

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego 

w zakresie eksploatacji. 

Warunki stawiane kandydatom: ukończony 18 rok życia. 

Sposób zakończenia kursu: Egzamin zewnętrzny przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki. 


