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Podsumowanie działań w ramach projektu „Modernizacja kształcenia 

zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą 

ZIT” przeprowadzonych w  2017R. 

 

STAŻ ZAWODOWY 

W okresie wakacyjnym lipiec-sierpień 83 osoby zrealizowały 150-godzinny staż zawodowy  

u pracodawców, których profil działalności korespondował z kierunkiem kształcenia uczniów. 

Były to m. in. firmy: Seco Warwick, iQor, Perceptus. 

     

 

UPRAWNIENIA ELEKTROENERGETYCZNE DO 1 KV 

109 uczniów pomyślnie zdało egzamin zyskując możliwość pracy przy urządzeniach, 

instalacjach  i sieciach elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV. Kurs ten dla 

uczniów naszej szkoły realizuje Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze. 

 

 

KIERUNEK LICZBA OSÓB 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 38 

Technik elektronik 7 

Technik mechatronik 41 

Technik informatyk 23 

SUMA 109 
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GRAFIKA KOMPUTEROWA 

30 osób  z kierunku informatyka ukończyło kurs, dzięki któremu potrafią m.in. samodzielnie 

przygotowywać ulotki, foldery, logo, zdjęcia podpunkty fotograficzne, projektować banery 

reklamowe na strony www. Zajęcia realizuje PPHU Remad. 
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SPAWANIE GAZOWE 

10 osób rozpoczęło kurs, dzięki któremu pozna urządzenia i sprzęt do spawania gazowego 

oraz nabędzie umiejętność spawania blach. Zajęcia realizuje  ZDZ Zielona Góra. 

KIERUNEK LICZBA OSÓB 

Technik pojazdów samochodowych 6 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 4 

 

SPAWANIE ELEKTRYCZNE 

19 osób ukończyło kurs spawania elektrycznego i uzyskało stosowne uprawnienia. Zajęcia 

realizuje ZDZ Zielona Góra. 

KIERUNEK LICZBA OSÓB 

Technik pojazdów samochodowych 6 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 11 

Elektromechanik pojazdów samochodowych 1 

Mechanik pojazdów samochodowych 1 

SUMA 19 

 

PRAWO JAZDY kat. B+E 

 10 osób przystąpiło do szkolenia i uzyskało prawo jazdy zdając egzamin przy pierwszym 

podejściu. Kursy prowadzi firma TOM 

KIERUNEK LICZBA OSÓB 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 5 

Technik pojazdów samochodowych 5 

SUMA 10 
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PRAWO JAZDY kat. B 

Zmagania z przepisami ruchu drogowego rozpoczęło 66 osób. Kursy prowadzi firma TOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE 

Klasa 4 o profilu technik pojazdów samochodowych uczestniczyła w zajęciach 

zorganizowanych przez partnera projektu Park Naukowo Technologiczny Uniwersytetu 

Zielonogórskiego. 

 

 

 

KIERUNEK LICZBA OSÓB 

Technik informatyk 45 

Technik mechatronik 9 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 10 

Elektromechanik pojazdów  samochodowych 1 

Mechanik pojazdów samochodowych 1 

SUMA 66 
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DORADZTWO ZAWODOWE 

Wszyscy uczestnicy szkoleń, staży i wycieczek zawodoznawczych zostali objęci doradztwem 

zawodowym.  

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – 

projekty realizowane poza formułą ZIT” z grupowego doradztwa zawodowego skorzystało 

765 osób, natomiast porad indywidualnych udzielono 72 uczniom. 

 

 

SPOTKANIA Z PRACODAWCAMI W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 16-

20.10.2017R. 

 

Uczniowie czwartej klasy mechatronicznej spotkali się z przedstawicielami firmy 

ELEKTROPOLI POLAND z Nowej Soli. Pracownicy firmy omówili działanie zautomatyzowanych 

linii technologicznych działających w firmie, rozmawiali z uczniami na temat staży i praktyk 

zawodowych.  
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Klasa czwarta  informatyczna spotkała się z pracownikiem firmy Cinkciarz -liderem 

internetowego rynku wymiany walut.  

 

 

 

Uczniowie klasy 4 informatycznej spotkali się z przedstawicielem firmy MULTISOFT Group 

oficjalnym partnerem firmy Ricochet (obecnie Jotron). Uczestniczy w budowaniu systemów 

ATC (ang. Air Traffic Control – kontrola ruchu lotniczego), tworzeniu urządzeń i aplikacji 

monitorujących oraz tworzeniu sieci informatycznych.  
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Klasa czwarta elektroniczna wzięła udział w spotkaniu z dyrektorem serwisu firmy Iglotechnik 

Sp. z o. o. z Zielonej Góry. Firma specjalizuje się w branży z zakresu chłodnictwa, wentylacji i 

klimatyzacji już od ponad 25 lat 

 

 

 

 

Klasy czwarte mechatroniczne odbyły warsztaty z firmą AUDIT Doradztwo Personalne Sp.  

z o.o. Uczniowie zapoznali się z bieżącą ofertą rynku pracy województwa lubuskiego. 

Dowiedzieli się, jak przygotować się do rozmowy z przyszłym pracodawcą, jak przygotować 

dobre CV. 
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Podczas dwugodzinnych warsztatów w sali poradnictwa zawodowego Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy, uczniowie klasy czwartej technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

rozmawiali na temat talentu, jak go poznawać i rozwijać nawiązując do tegorocznego hasła 

Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery "Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje". 

 

 


