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Załącznik 2a Wykaz kursów 2022/2023 
 

Kursy zostaną uruchomione tylko w przypadku liczebności grupy na poziomie 70% 
 
Koszty uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w niektórych kursach uczestnik 

kursu (znajdujący się na liście osób zakwalifikowanych),  ponosi sam 
(np.: Prawo Jazdy kat. T, kurs koparko-ładowarki, operator wózków widłowych). 

 

Nazwa kursu 
Liczba 
miejsc 

Kryteria specjalne i uwagi Zawody 

Prawo jazdy kat. T 5 

Uczniowie którzy na dzień 
1.10.2022 ukończyli 16 lat. 

Wymagana zgoda opiekuna dla 
uczniów niepełnoletnich 

Bez ograniczeń 

Kurs spawacza MAG 135 10 
Uczniowie pełnoletni na dzień 

1.10.2022 
Bez ograniczeń 

Kurs operatora wózka widłowego  10 
Uczniowie pełnoletni na dzień 

1.10.2022 
Bez ograniczeń 

Asystent BHP 10 
 Bez ograniczeń 

SEP I  10 
Uczniowie pełnoletni na dzień 

1.10.2022 
Bez ograniczeń 

2D/3D – skanowanie i druk 3 D 10 
 Bez ograniczeń 

 
 

Nazwa kursu 
Liczba 
miejsc 

Kryteria specjalne i uwagi Zawody 
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Automatyka budynkowa 10 dla uczniów od klasy 2 t. elektronik, t. elektryk, t. mechatronik 

Samochód elektryczny 5 dla uczniów od klasy 2 
t. pojazdów sam, mechanik poj. sam., t. 
elektronik, t. elektryk 

Magazynier z obsługą wózka widłowego  10 
Uczniowie pełnoletni na dzień 

1.10.2022 
t.logistyk 

Programowanie sterowników LOGO! 12/24 
RC 

8 dla uczniów od klasy 2 
t. elektronik, t. elektryk, t. mechatronik, t. 
mechanik 

Programowanie sterowników IDEC Smart 
AXIS Pro FT1A-H40RSA 24 V/DC. 

8 dla uczniów od klasy 2 
t. elektronik, t. elektryk, t. mechatronik, t. 
mechanik 

Systemy alarmowe 8 dla uczniów od klasy 2 
t. elektronik, t. elektryk, t. mechatronik, t. 
mechanik 

Auto-CAD 10  

t. elektronik, t. elektryk, t. mechatronik, t. 
mechanik, t. poj. sam. , mech. poj. sam., t. 
geodeta, t. arch. kraj. t. budownictwa, 
t.informatyk 

Wspomaganie projektowania i wytwarzania 
CAD/CAM 
 

10 dla uczniów od klasy 2 
t. elektryk, t. elektornik, t. mechanik, t. 
mechatronik, t. budownictwa, t. pojazdów sam., 
mecha. poj. samoch. ślusarz 

Układy pośredniego wtrysku benzyny, 
budowa i diagnostyka 

10 dla uczniów od klasy 2 t. . pojazdów sam, mechanik poj. sam. 

Geometria kół - 3D 10 dla uczniów od klasy 2 t. . pojazdów sam, mechanik poj. sam. 

Technologie tworzenia map numerycznych 10  t.geodeta 

Robotyka "Drony" montaż, programowanie i 
obsługa urządzeń mechatronicznych. 

10 

Od 14 lat + zgoda  
rodziców na 

podejście do egzaminu 
organizowanego przez ULC 

T. eletronik, t. mechatronik, t. informatyk 
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F-gaz 7  t. chłod. i klimatyzacji 

Fotografia produktowa wspomagana 
cyfrowym fotomontażem. 

10  t.fotografii 

Aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej 10  t. arch. krajobrazu 

Dekoracja ślubna i okolicznościowa 10  t. arch. krajobrazu 

Programowanie C++ 5  t. informatyk, t. elektronik, t. mechatronik 

Kurs Excel w oparciu o dane logistyczne 8  t.logistyk 

Kurs w zakresie uzyskania uprawnień 
operatora suwnic sterowanych z poziomu 
roboczego w tym bezprzewodowe kat. IIS 

8 
Uczniowie pełnoletni na dzień 

1.10.2022 
t.logistyk 

Projektowanie opakowań 10  t. poligrafii, t.reklamy 

Kurs fotoreportaż i dokument 10  t.fotografii, t.reklamy 

Zaawansowane techniki druku. 10  t.poligrafii, t.reklamy 

 
 

Nazwa kursu 
Liczba 
miejsc 

 Zawody 

kurs barberski 5 dla uczniów od klasy 2 t. usług fryzjerskich 
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kurs nowoczesne strzyżenie damskie i 
męskie 

5 dla uczniów od klasy 2 t. usług fryzjerskich  

Kurs: manicure japoński i hybrydowy 5  t. usług fryzjerskich 

Kurs: Fale, loki i pierścionki 10 
Pierwszeństwo w rekrutacji 

klasa 3 
Dla uczniów szkoły branżowej - fryzjer 

 
 

Nazwa kursu 
Liczba 
miejsc 

Zawody 

Kurs sushi 5 t. żywienia i usług gastronomicznych 

Kurs baristyczny 5 t. żywienia i usług gastronomicznych 

 

Nazwa kursu 
Liczba 
miejsc 

 
Zawody 

Kurs: Organizator ruchu turystycznego 5 dla uczniów od klasy 2 t.hotelarstwa 

Kurs: Pilot wycieczek 5 Dla klas 3, 4 t. organizacji turystyki 

 

Nazwa kursu 
Liczba 
miejsc 

Kryteria specjalne i uwagi 
Zawody 

Kurs obsługi koparko-ładowarki 5 
Uczniowie pełnoletni na dzień 

1.10.2022 
Kurs dla zawodów budowlanych 

 


