
 
 

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra-projekty realizowane poza formułą ZIT” realizowany   

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zgodnie z umową o dofinansowanienr RPLB.08.04.01-08-

0022/16  z dnia 22.12.2016 r. 

14.01.2021r. Zielona Góra 

Podsumowanie działao w ramach projektu„Modernizacja kształcenia 

zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą 

ZIT” przeprowadzonych w okresie I-XII2020r. 

 

Podczas przeszło trzech lat trwania projektu 1531uczniów złożyło formularz zgłoszeniowy, aby móc 

skorzystad z dodatkowych form dokształcania zawodowegodofinansowywanych z funduszy Unii 

Europejskiej. 

STAŻ ZAWODOWY 

Od początku trwania projektu 370 uczniówzdobyło doświadczenia zawodowe w ramach wakacyjnego 

stażu u pracodawcy. Zadania wykonywane w wybranym przez ucznia lub w wyznaczonym przez ZIPH 

miejscu pracy były zbieżne z kierunkiem nauczania. Młodzież podwyższała swoje kwalifikacje  

w zakresie m.in. mechatroniki, informatyki, mechaniki pojazdowej, odnawialnych źródeł 

energii.Firmy, które nawiązały współpracę z uczniami z Elektronika, to m.in. Seven, LUG, Scanska, 

Seco/Warwick, Toyota, Ekoenergetyka, OZEnergia.Natomiast w 2020r. doświadczenie stażowe 

uzyskały 62 osoby. 

PRAWO JAZDY KAT.B 

Od maja2017r. 273 uczniów zdało egzamin w WORD i tym samym uzyskało dokument uprawniający 

do prowadzenia samochodu. Kurs prawa jazdy realizował OSK TOM w Zielonej Górze. W 

2020r.kierowcami zostało 45 osób. 

PRAWO JAZDY KAT. B+E 

63 osoby nabyły umiejętnośd prowadzenia samochodu z przyczepą. Kurs zrealizowała firma TOM 

z Zielonej Góry.11 uczniów uzyskało uprawnienia w 2020r. 
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UPRAWNIENIA ELEKTROENERGETYCZNE DO 1 KV 

Dotychczas 287osóbuzyskało uprawnienia umożliwiające pracę przy urządzeniach, instalacjach  

i sieciach elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV. Kurs był realizowany przez Zakład 

Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.W 2020r. stosowne dokumenty po szkoleniu odebrało 

46 uczniów. 

 
GRAFIKA KOMPUTEROWA 

Nauka na kierunku technik informatyk umożliwiła 60 osobom ukooczyd kurs grafiki komputerowej, 

dzięki któremu uczniowie potrafią m.in. samodzielnie przygotowywad ulotki, foldery, loga, 

projektowad banery reklamowe na strony www. Zajęcia zrealizowała firma PPHU Remad z 

Sulechowa.10 osób w 2020r. uzupełniło swoje kwalifikacje w powyższym zakresie. 

 

SPAWANIE ELEKTRYCZNE 

57uczniów zdało egzamin potwierdzający umiejętnośd wykorzystania łuku elektrycznego do spajania 

blach, z czego 9 osób uzupełniło kwalifikacje w 2020r. 

SPAWANIE MAG 

Od początku projektu 21 osób pozyskało umiejętnośd spawania metodą MAG blach i rur ze stali  

spoinami pachwinowymi.  W 2020r. powyższe uprawnienia zdobyło 11 uczniów. Wykonawcą 

szkolenia był ZDZ w Zielonej Górze. 

SPAWANIE GAZOWE 

Od 2017r. szkolenie w powyższym zakresie odbyło 28 osób.Szkolenie zrealizował ZDZ z Zielonej Góry. 

JAVA Script 

14 uczniów z klasy programistycznej miało możliwośd ukooczyd kurs pn. Java. W ramach szkolenia 

uczniowie poznali język, który umożliwia obsługę dynamicznego tworzenia treści na stronie 

internetowej, kontrolowanie multimediów i animację obrazów. Kurs przeprowadziła firma Business 

Masters Centrum Edukacji z Pabianic. 

 

 



 
 

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra-projekty realizowane poza formułą ZIT” realizowany   

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zgodnie z umową o dofinansowanienr RPLB.08.04.01-08-

0022/16  z dnia 22.12.2016 r. 

 

CNC 

48osób poznałom.in. podstawy programowania maszynowego CNC z wykorzystaniem sterowania 

sinumerik 840D na bazie programu EMCO, komputerowe wspomaganie wytwarzania w oparciu  

o program Edge Cam 2017 R1. Szkolenie przeprowadziła firma CNC MillenaMirosław Buczyoski  

z Koszalina.16 uczniówpoznało temat programowania w 2020r. 

 

 

UPRAWNIENIA NA WÓZKI WIDŁOWE 

Od początku trwania projektu 67osób nabyło umiejętnośd obsługi wózków jezdniowych z napędem 

silnikowym. Po zakooczeniu szkolenia odbył się egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT. Szkolenie 

zostało przeprowadzone przez ZDZ Zielona Góra. Możliwośd uzyskania uprawnieo w 2020r. miało 19 

osób. 

 

 

UPRAWNIENIA WYSOKOŚCIOWE 

Od 2017r. powyższe uprawnienia pozyskało 17 osób.Szkolenie zrealizowała firma Ekspertus Lesław 

Glioski z Zielonej Góry. 
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AUTOCAD 

Od początku trwania projektu 49 osób uczestniczyło w szkoleniu AutoCada. W 2020r. 10 uczniów 

nauczyło się projektowania dwuwymiarowego i trójwymiarowego z wykorzystaniem programu 

AutoCAD oraz obsługi drukarek 3D. Realizatorem szkolenia była firma ZDZ Zielona Góra. 

FIRMA PROFI BIZNES  

W 2020r.  220osóbzrealizowało testy elektroniczne z zakresu doradztwa zawodowego, dzięki którym 

zgłębiło wiedzę na temat siebie lub dopiero poznało swoje predyspozycje, umiejętności oraz 

temperament.Nadzór nad poprawnością przeprowadzenia testów miała firma Profi Biznes ze 

Szczecina. 

DORADZTWO ZAWODOWE 

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

realizowane poza formułą ZIT” w 2020r. 907uczniówskorzystało z grupowego doradztwa 

zawodowego, natomiast porad indywidualnych udzielono 252uczniom. 

Przeprowadzono 134Indywidualne Plany Działania w wersji papierowej z młodzieżą zainteresowaną 

przystąpieniem do projektu z CKZiU nr 2 Elektronik. 

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY 

Od początku trwania projektu 316osóbz klas czwartych odwiedziło strefę ekonomiczną w Zielonej 

Górze i wzięło udział w zajęciach specjalistycznych zorganizowanych przez partnera projektu Park 

Naukowo Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. W 2020r. PNT odwiedziło 66 osób. 

 

 

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE W UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM 

Od początku projektu 600 uczniówskorzystałoz zajęd specjalistycznych organizowanych przez 

Uniwersytet Zielonogórski i na terenie UZ. W roku 2020 zajęcia zrealizowało 55 osób. 
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INNE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU 

1. 23.01.2020r. spotkanie ze specjalistą ds. HR z firmy MetaPack panem Wiktorem Janusem nt. 

zasad rekrutacji. 19 uczniów z klasy 4 informatycznej brało udział w wydarzeniu. 

2. 10.03.2020r. W ramach akcji „Mobilny UZ” spotkanie z panią dr Aleksandrą Arkit, pn.” 

Analityka danych - narzędzia i metody”. Ze spotkania skorzystało 20 uczniów klasy 4 

informatycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


