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Podsumowanie działań w ramach projektu „Modernizacja kształcenia 

zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą 

ZIT” przeprowadzonych w 2018r. 

 

Dotychczas w projekcie zostało zarejestrowanych 801 uczniów, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy, 

aby móc skorzystać z dodatkowych form wsparcia. 

STAŻ ZAWODOWY 

129 uczniów zrealizowało 150 godzinną wakacyjną praktykę u pracodawców, których kierunek 

działalności korespondował z profilem nauczania. Młodzież podwyższała swoje kwalifikacje w 

zakresie m.in. mechatroniki, informatyki, mechaniki pojazdowej. Firmy, które przyjęły stażystów, to 

m.in. fMultisoft, LUG, Scanska, Fast, Seco/Warwick. 

PRAWO JAZDY KAT.B 

101 uczniów zdało egzamin w  WORD i uzyskało dokument uprawniający do prowadzenia 

samochodu. Kurs prawa jazdy realizował OSK TOM w Zielonej Górze. 

UPRAWNIENIA ELEKTROENERGETYCZNE DO 1 KV 

65 osób pomyślnie zdało egzamin i uzyskało uprawnienia planując w przyszłości pracę przy 

urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV. Kurs był 

realizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze. 

GRAFIKA KOMPUTEROWA 

40 osób z kierunku informatycznego ukończyło kurs, dzięki któremu potrafią m.in. samodzielnie 

przygotowywać ulotki, foldery, loga, projektować banery reklamowe na strony www. Zajęcia 

zrealizowała firma PPHU Remad. 

PRAWO JAZDY KAT. B+E 

22 osoby nabyły umiejętność prowadzenia samochodu z przyczepą. Kurs zrealizowała firma TOM. 

SPAWANIE ELEKTRYCZNE 

19 uczniów zdało egzamin potwierdzający umiejętność wykorzystania łuku elektrycznego do spajania 

blach.  

SPAWANIE GAZOWE 

8 uczniów poznało urządzenia i sprzęt do spawania gazowego i nabyło umiejętność spajania blach. 
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CNC 

16 osób poznało m.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 Millena Mirosław Buczyński  

z Koszalina. 

 

UPRAWNIENIA WYSOKOŚCIOWE 

10 uczniów zapoznało się m.in. z przepisami związanymi z pracą na wysokości oraz z ćwiczeniami 

dotyczącymi  asekuracji i autoasekuracji, a także z prowadzeniem lin poręczowych. Przetarg wygrała 

firma Ekspertus Lesław Gliński z Zielonej Góry. 

 

UPRAWNIENIA NA WÓZKI WIDŁOWE 

20 osób nabyło umiejętność obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Po zakończeniu 

szkolenia odbył się egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT. Szkolenie zostało przeprowadzone 

przez ZDZ Zielona Góra. 

 

FIRMA PROFI BIZNES 

239 osób miało możliwość zrealizować testy elektroniczne z zakresu doradztwa zawodowego, dzięki 

którym poznało swoje predyspozycje, umiejętności oraz temperament.  

 

DORADZTWO ZAWODOWE 

 

1483 uczniów w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – 

projekty realizowane poza formułą ZIT” skorzystało z grupowego doradztwa zawodowego, natomiast 

porad indywidualnych udzielono 200 uczniom. 

Przeprowadzono 255 Indywidualnych Planów Działania w wersji papierowej  

z młodzieżą  zainteresowaną przystąpieniem do projektu.  

 

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY 

 

Od początku projektu 197 osób odwiedziło strefę ekonomiczną i wzięło udział w zajęciach 

specjalistycznych zorganizowanych przez partnera projektu Park Naukowo Technologiczny 

Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
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ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE W UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM 

Od początku projektu 281 uczniów skorzystało  z zajęć specjalistycznych organizowanych przez UZ  

i na terenie UZ. 

WYCIECZKI ZAWODOZNAWCZE 

W ramach wycieczek zawodoznawczych uczniowie mieli możliwość odwiedzić zakłady pracy z terenu 

woj. Lubuskiego m.in. LUG – producent profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych 

 

 

 

NORD 

NORD Napędy Zakłady Produkcyjne w Nowej Soli należą do najnowocześniejszych fabryk koncernu 

Getriebebau NORD. Polska fabryka produkuje wały i koła zębate oraz prowadzi montaż i serwis 

napędów. 
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REAC 

Firma Reac zajmuje się produkcją siłowników, systemów podnoszenia i przechyłu oraz ręcznych 

urządzeń sterujących stosowanych głównie w urządzeniach medycznych i rehabilitacyjnych. 

 

  

Gedia 

GEDIA działa w branży motoryzacyjnej, produkuje podzespoły i karoserie. Wykorzystuje technologie 

tłoczenia na zimno i na gorąco (Hot Forming), zgrzewania, spawania oraz klejenia. Klientami firmy 

GEDIA są m. in.: Audi, BMW, Chevrolet, Daimler, Fiat, Ford, GM, Mini, Opel, Porsche, Scania, Seat, 

Skoda, Suzuki, Vauxhall, Volvo, Valmet, VW. 
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FAF 

Firma FAF specjalizuje się w transporcie kruszyw. Zaprojektowane przez nich systemy transportowe 

działają są na całym świecie. 

 

   SecoWarwick 

Seco/Warwick SA – polskie przedsiębiorstwo, dostarczające rozwiązania do obróbki cieplnej metali. 

 

 

 Uesa. Ze spotkań wyjazdowych skorzystało 118 uczniów. Stacjonarnie ze spotkań z pracodawcami, 

reprezentantami firm 
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 Cinkciarz 

Firma Cinkciarz.pl świadczy usługi w zakresie internetowej wymiany walut i jest firmą z polskim 

kapitałem. 

 

  

Terratelekom 

Spółka TerraTelekom świadczy usługi dostępu do Internetu z wykorzystaniem radiolinii, LTE  

i światłowodów na terenie powiatu zielonogórskiego. 
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Opoltrans 

Opoltrans, to sieć hurtowni motoryzacyjnych. Podczas OTK młodzież uczestniczyła w  warsztatach z 

udziałem pracowników firmy OPOLTRANS. 

Były to zajęcia prowadzone na bazach części samochodowych, a dotyczyły właściwego doboru 

elementów do serwisu pojazdów. 

 

 

 

Ekoenergetyka 

Firma EKOENERGETYKA jest liderem Europy Centralno-Wschodniej w dziedzinie technologii 

ładowania pojazdów elektrycznych, której celem jest ograniczenie emisji spalin z transportu. 
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Jost 

Grupa JOST jest światowym liderem w produkcji komponentów dla pojazdów użytkowych, 

szczególnie systemów związanych bezpieczeństwem ciągników i przyczep. 

 

 

 

Novita 

NOVITA S.A. zajmuje się produkcją włóknin metodą igłowania wodnego i włóknin technicznych. 
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i Spinko, skorzystały 144 osoby. Aktywizowani byli głównie uczniowie klas trzecich i czwartych, aby 

ułatwić młodzieży wejście na rynek pracy poprzez bezpośredni kontakt z pracodawcami i warunkami 

pracy. 

27 osób z klasy drugiej informatycznej uczestniczyło w warsztatach w CIiPKZ Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy pn. "Bądź architektem swojego szczęścia" w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. 

 

 

 

Trzech reprezentantów trzeciej klasy informatycznej zajęło 3 miejsce w Grze terenowej pn. 

„Poznajemy zawody” w ramach drugiej edycji konkursu zawodoznawczego. 

 

 

 

 

Gratulujemy  


