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Podsumowanie działao w ramach projektu„Modernizacja kształcenia 

zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą 

ZIT” przeprowadzonych w okresie I-VI.2021r. 

Podczas przeszło czterech lat trwania projektu1546uczniów złożyło formularz zgłoszeniowy, a 

z tego 1484 uczniów przystąpiło do projektu, aby móc skorzystad z dodatkowych form dokształcania 

zawodowegodofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej( w roku 2021 do projektu przystąpiło 

15 uczniów). Mimo trudności spowodowanych pandemią i wprowadzonymi ograniczeniami staramy 

się działad nie naruszając zasad sanitarnych wynikających z kolejnych fal wirusa Covid -19. Każdy 

powrót uczniów do szkoły to kolejne bezpośrednie działania w ramach projektu. 

 STAŻ ZAWODOWY  

Od początku trwania projektu 372 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.W bieżącym rokuna staże 

zawodowe zgłosiłysię 143 osoby, które na podstawie umowy stażowej poszerzały swoje umiejętności 

i kwalifikacje.  

PRAWO JAZDY KAT. B 

Od maja2017r. 372 uczniów zdało egzamin w WORD i tym samym uzyskało prawo jazdy kat. B. Kurs  

był realizowany przez OSK TOM w Zielonej Górze. W pierwszym półroczu 2021r. 30 osóbrozpoczęło 

kurs. 

 

PRAWO JAZDY KAT. B+E 

70 osób nabyło umiejętnośd prowadzenia samochodu z przyczepą. Kurs zrealizowała firma TOM  

z Zielonej Góry.7 uczniów uzyskało uprawnienia w pierwszej połowie 2021r. 

UPRAWNIENIA ELEKTROENERGETYCZNE DO 1 KV  



Dotychczas 295 osóbuzyskało 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.Od stycznia 2021 do czerwca  2021r. stosowne 

dokumenty po szkoleniu odebrało 8 uczniów. 

 GRAFIKA KOMPUTEROWA  

Nauka na kierunku technik informatyk umożliwiła 69 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. 9 osób w przedziale czasowym I-VI.2021r. uzupełniło swoje kwalifikacje w powyższym 

zakresie. 

 

 

SPAWANIE ELEKTRYCZNE 

57uczniów zdało egzamin potwierdzający umiejętności wykorzystania łuku elektrycznego do spajania 

blach. Niestety z powodu pandemii nie udało się zorganizowad żadnej grupy spawania elektrycznego 

w pierwszym półroczu 2021r.  

SPAWANIE MAG 

Od początku trwania projektu 30 osób pozyskało umiejętności spawania metodą MAG blach i rur ze 

stali spoinami pachwinowymi. W przedziale I-VI.2021r. powyższe uprawnienia zdobyło 9 uczniów. 

Wykonawcą szkolenia był ZDZ w Zielonej Górze.  

SPAWANIE GAZOWE 

Od 2017r. szkolenie w powyższym zakresie odbyło 30 osób.Szkolenie zrealizował ZDZ z Zielonej Góry. 

 

 



JAVA Script 

14 uczniów z klasy programistycznej miało możliwośd ukooczyło kurs pn. JavaScript. 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. 

CNC 

64osoby poznałym.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. W pierwszym półroczu 2021r. szkolenie ukooczyło 16 osób. 

UPRAWNIENIA NA WÓZKI WIDŁOWE  

Od początku trwania projektu 94osoby nabyły umiejętności 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 przedziale  

I-VI.2021r. miało 17 osób. 

UPRAWNIENIA WYSOKOŚCIOWE  

Od 2017r.powyższe uprawnienia pozyskało 27 osób.Szkolenie zrealizowała firma Ekspertus Lesław 

Glioski z Zielonej Góry. Przez pierwsze sześd miesięcy 2021r.  możliwośd uzyskania uprawnieo 

wysokościowych otrzymało 10 osób. 

AUTOCAD  

Od początku trwania projektu 51 osób uczestniczyło w szkoleniu AutoCada. Realizatorem szkolenia 

była firma ZDZ Zielona Góra.  

DORADZTWO ZAWODOWE  

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

realizowane poza formułą ZIT” w pierwszej połowie 2021r. z grupowego doradztwa zawodowego 

skorzystało 887 uczniów, natomiast z porad indywidualnych skorzystało36uczniów. Ze względu na 

pandemię COVID-19 zdecydowana częśd zajęd była przeprowadzana on-line, także konsultacje- 60 

konsultacji przez komunikatory mediów społecznościowych. Przeprowadzono 36Indywidualnych 

Planów Działania w wersji papierowej z młodzieżą zainteresowaną przystąpieniem do projektu  

z CKZiU nr 2 Elektronik, Szkoły Branżowej ZDZ i SP WODZ w Zielonej Górze. 

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY  

Od początku trwania projektu 339 osóbz klas czwartych odwiedziło strefę ekonomiczną w Zielonej 

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

Naukowo Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego.  

 

 

 



ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE W UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM  

Od początku projektu 872 uczniówskorzystałoz zajęd specjalistycznych organizowanych przez 

Uniwersytet Zielonogórski i na terenie UZ.  

 

INNE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU 

1. Dni Otwarte OHP 

 

2. Wizyta studyjna w firmie Ekoenergetyka 

 

  
 

 

 


