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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

WYKAZ FORM WSPARCIA Z PODZIAŁEM NA SZKOŁY 

Projektu pn. „ZAWODOWA WSPÓŁPRACA 3” 

 

• Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego:  

 

 

L.P. 

 

Nazwa zajęć 

Wymiar 

godzinowy 

zajęć/osobę 

1.  Indywidualne doradztwo zawodowe 1 h 

2.  Kurs budowa, spawanie i pomiary sieci 

światłowodowych 

21 h 

3.  Kurs kelnerski I stopień 6 h 

4.  Kurs kelnerski II stopień 6 h 

5.  Kurs kuchni molekularnej 8 h 

6.  Kurs baristyczny 16 h 

7.  Kurs barmański 16 h 

8.  Szkolenie z koloryzacji 7 h 

9.  Szkolenie ze strzyżenia damskiego 6 h 

10.  Kurs koloryzacji włosów 16 h 

11.  Kurs upinania i koków 16 h 

12.  Warsztaty z koloryzacji 8 h 

13.  Kurs barberski 8 h 

14.  Szkolenie: henna pudrowa 8 h 

15.  Szkolenie henna brwi i rzęs, geometria i regulacja 

brwi 

5 h 

16.  Kurs przedłużania i zagęszczenia rzęs metodą 1:1 6 h 

17.  Kurs stylizacji i przedłużania paznokci  20 h 

18.  Laboratorium sieci komputerowych  20 h 

19.  Laboratorium projektowania aplikacji internetowych 20 h 

20.  Laboratorium systemów operacyjnych 20 h 

21.  Laboratorium sieciowych systemów operacyjnych 20 h 

22.  Programowanie Arduino 20 h 



 

Projekt pn. „Zawodowa współpraca 3” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

2 
 

23.  Warsztaty koloryzacji włosów 15 h 

24.  Warsztaty stylizacji koków 15 h 

25.  Warsztaty strzyżenia włosów 10 h 

26.  Kurs przygotowujący do egzaminu zawodowego -

fryzjerstwo kwalifikacja I 

20 h 

27.  Kurs przygotowujący do egzaminu zawodowego -

fryzjerstwo kwalifikacja II 

20 h 

28.  Kurs przygotowujący do egzaminu zawodowego - 

kwalifikacja INF.02 Administracja i eksploatacja 

systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i 

lokalnych sieci komputerowych 

4 gr. po 40 h 

i 1 gr. po 20 h 

29.  Kurs przygotowujący do egzaminu zawodowego - 

kwalifikacja EE.08 Montaż i eksploatacja systemów 

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 

20 h 

30.  Kurs przygotowujący do egzaminu zawodowego -

kwalifikacja EE.09 Programowanie, tworzenie i 

administrowanie stronami internetowymi i bazami 

danych 

20 h 

31.  Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego dla 

kierunku fryzjer 

20 h 

32.  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze 

rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki 

Zajęcia prowadzone 

będą w podziane na 

grupy z tym, że liczba 

godzin dla 

poszczególnych grup 

ustalona zostanie po 

określeniu poziomu 

wiedzy uczestników/czek 

zajęć. 

33.  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze 

rozwijające kompetencje kluczowe z języka 

angielskiego 

Zajęcia prowadzone 

będą w podziane na 

grupy z tym, że liczba 

godzin dla 

poszczególnych grup 

ustalona zostanie po 

określeniu poziomu 

wiedzy uczestników/czek 

zajęć. 

34.  Staże uczniowskie 150 h 
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• Zespół Szkół Gastronomicznych 

 

 

L.P. 

 

Nazwa zajęć 

Wymiar 

godzinowy 

zajęć/osobę 

1.  Indywidualne doradztwo zawodowe 1 h 

 

2.  Kurs baristyczny 16 h 

3.  Kurs barmański 16 h 

4.  Kurs inseminacji 40 h 

5.  Kurs groomerski 25 h 

6.  Dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych - 

warsztaty kulinarne prowadzone przez szefów kuchni 

12 h 

7.  Dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych - 

warsztaty "słodki stół" 

15 h 

8.  Przygotowanie do egzaminu z kwalifikacji TG.07. 

Sporządzanie potraw i napojów 

25 h 

9.  Przygotowanie do egzaminu z kwalifikacji TG.16. 

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

15 h 

10.  Przygotowanie do egzaminu z kwalifikacji RL.11. 

Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie 

usług weterynaryjnych oraz kontroli nadzoru 

20 h 

11.  Kurs przygotowawczy na studia organizowane w 

szkole wyższej - Weterynaria w praktyce 

21 h 

12.  Kurs przygotowawczy na studia organizowane w 

szkole wyższej – Chirurgia weterynaryjna 

7 h 

13.  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze 

rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki 

20 h 

14.  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze 

rozwijające kompetencje kluczowe z języka 

angielskiego 

12 h 

15.  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze 

rozwijające kompetencje kluczowe z geografii 

20 h 
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16.  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze 

rozwijające kompetencje kluczowe z zakresu 

umiejętności psychospołecznych 

15 h 

17.  Staże uczniowskie 150 h 

 

 

 

ZATWIERDZONO OSTATECZNIE: 

Ryszard Stefaniak  

– Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy 


