
 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu  
 

Wykaz możliwych kursów dla danej szkoły i danego kierunku kształcenia  

 

SZKOŁA: Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących: 
dla kierunku technik analityk możliwe są następujące kursy: 

 Kurs certyfikowany z języka migowego; 

 Kurs kontroli jakości badań laboratoryjnych oraz weryfikacji błędu; 

 Kurs obsługi automatycznych urządzeń diagnostycznych; 

dla kierunku technik ortopeda możliwe są następujące kursy: 

 Kurs certyfikowany z języka migowego; 

 Kurs obsługi drukarki 3D; 

 Kurs - Pobieranie miary wszelkiego rodzaju amputacji w obrębie uda; 

 

SZKOŁA: Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych: 
dla kierunku technik cyfrowych procesów graficznych możliwe są następujące kursy: 

 Fotografia produktowa/reklamowa; 

 Modelowanie 3D; 

 Unity 3D poziom podstawowy; 

dla kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej możliwe są następujące kursy: 

 Fotografia produktowa/reklamowa; 

 Unity 3D poziom podstawowy; 

dla kierunku technik przemysłu mody możliwe są następujące kursy: 

 Fotografia produktowa/reklamowa; 

 Kurs wizażu i stylizacji; 

 

SZKOŁA: Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej: 
dla kierunku technik ekonomista możliwe są następujące kursy: 

 Obsługa klienta i techniki sprzedaży; 

 Kurs przedstawiciela handlowego; 

 Kurs negocjacje w biznesie; 

 Kurs obsługi kasy fiskalnej; 

dla kierunku technik handlowiec możliwe są następujące kursy: 

 Kurs przedstawiciela handlowego; 

 Kurs magazynowy; 

 Kurs negocjacje w biznesie; 

dla kierunku technik organizacji reklamy możliwe są następujące kursy: 

 Fotografia produktowa/reklamowa; 

 Obsługa klienta i techniki sprzedaży; 

 Kurs obsługi oprogramowania do tworzenia filmów reklamowych; 

dla kierunku technik spedytor możliwe są następujące kursy: 

 Obsługa klienta i techniki sprzedaży; 

 Kurs magazynowy; 



 
 

 Kurs negocjacje w biznesie; 

 

SZKOŁA: Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych: 
dla kierunku technik budownictwa możliwe są następujące kursy: 

 AutoCad lub  równoważny; 

 Kurs na wózek widłowy wraz z bezpieczną wymianą butli (II WJO); 

 Kurs spawania; 

 Operator koparko-ładowarki; 

dla kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych możliwe są następujące kursy: 

 Kurs na wózek widłowy wraz z bezpieczną wymianą butli (II WJO); 

 Operator koparko-ładowarki; 

 

SZKOŁA: Zespół Szkół Techniczno-Usługowych: 
dla kierunku technik transportu kolejowego możliwy jest następujący kurs: 

 Kurs pierwszej pomocy; 

dla kierunku technik logistyk możliwe są następujące kursy: 

 Obsługa klienta i techniki sprzedaży; 

 Kurs na wózek widłowy wraz z bezpieczną wymianą butli (II WJO); 

 Kurs negocjacje w biznesie; 

 Kurs pierwszej pomocy; 

 

SZKOŁA: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących: 
dla kierunku technik informatyk możliwe są następujące kursy: 

 Android lub równoważny; 

 JAVA lub równoważny; 

dla kierunku technik mechatronik możliwe są następujące kursy: 

 AutoCad lub równoważny; 

 ECDL Standard lub równoważny; 

 Kurs na wózek widłowy wraz z bezpieczną wymianą butli (II WJO); 

dla kierunku technik mechanik możliwe są następujące kursy: 

 AutoCad lub  równoważny; 

 ECDL Standard lub równoważny; 

 Kurs na wózek widłowy wraz z bezpieczną wymianą butli (II WJO); 

dla kierunku technik elektronik możliwe są następujące kursy: 

 CISCO CCNA lub równoważny; 

 ECDL Standard lub równoważny; 

 SEP lub równoważny; 

 
SZKOŁA: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich: 
dla kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych możliwe są następujące kursy: 

 Kurs baristy; 

 Kurs barmański; 

 Kurs dietetyki; 



 
 

 Kurs sommelierski; 

 Kuchnia molekularna; 

dla kierunku technik hotelarstwa możliwe są następujące kursy: 

 Animator czasu wolnego; 

 Kurs baristy; 

 Kurs barmański; 

 Kurs kelnerski; 

 Kurs przygotowawczy dla stewardess i stewardów; 

 Manager gastronomii; 

 Kurs sommelierski; 

dla kierunku technik obsługi turystycznej możliwe są następujące kursy: 

 Animator czasu wolnego; 

 Kurs kelnerski; 

 Kurs pilotów wycieczek; 

 Kurs przygotowawczy dla stewardess i stewardów; 

dla kierunku kucharz możliwe są następujące kursy: 

 Kurs baristy; 

 Kurs barmański; 

 Kurs cukierniczy I stopnia; 

 Kurs kelnerski; 

 Manager gastronomii; 

 Kuchnia molekularna; 

 

SZKOŁA: Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych: 
dla kierunku technik eksploatacji portów i terminali możliwe są następujące kursy: 

 Kurs hakowego; 

 Kurs na podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (wszystkie typy) kat. IP; 

 Kurs na suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie 

stacjonarne warsztatowe (II S); 

 Kurs na wózek widłowy wraz z bezpieczną wymianą butli (II WJO); 

dla kierunku technik hotelarstwa możliwe są następujące kursy: 

 Kurs baristy; 

 Kurs kelnerski; 

 Kurs sommelierski; 

 kurs barmański; 

 
SZKOŁA: Wieloprofilowy Zespół Szkół: 
dla kierunku technik pojazdów samochodowych możliwe są następujące kursy: 

 Diagnostyka pojazdów; 

 Komfort i układy bezpieczeństwa; 

 Kurs na suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie 

stacjonarne warsztatowe (II S); 



 
 

 Kurs na wózek widłowy wraz z bezpieczną wymianą butli (II WJO); 

 Silniki diesla; 

 Kurs spawania; 

dla kierunku technik fotografii i multimediów możliwe są następujące kursy: 

 Kurs drukowania zdjęć i fotoksiążek; 

 Kurs Tajemnice RAW – wywoływanie i katalogowanie w Lightroom lub równoważny; 

 Kurs tworzenie archiwum fotograficznego; 

 Kurs obsługi kasy fiskalnej; 

dla kierunku fototechnik możliwe są następujące kursy: 

 Kurs drukowania zdjęć i fotoksiążek; 

 Kurs Tajemnice RAW – wywoływanie i katalogowanie w Lightroom lub równoważny; 

 Kurs tworzenie archiwum fotograficznego; 

 Kurs obsługi kasy fiskalnej; 

dla kierunku technik usług fryzjerskich możliwe są następujące kursy: 

 Kurs charakteryzacji i efektów specjalnych; 

 Kurs wizażu i stylizacji; 

 Look and Learn; 

 Stylizacja paznokci; 

 Upięcia i koki; 

dla kierunku mechanik pojazdów samochodowych możliwe są następujące kursy: 

 Diagnostyka pojazdów; 

 Komfort i układy bezpieczeństwa; 

 Kurs na suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie 

stacjonarne warsztatowe (II S); 

 Kurs na wózek widłowy wraz z bezpieczną wymianą butli (II WJO); 

 Kurs spawania; 

 Silniki diesla; 

dla kierunku fryzjer możliwe są następujące kursy: 

 Kurs charakteryzacji i efektów specjalnych; 

 Kurs wizażu i stylizacji; 

 Look and Learn; 

 Stylizacja paznokci; 

 Upięcia i koki; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


