Chcesz szybko przekwalifikować się lub zdobyć nowe uprawnienia zawodowe?
Zapisz się na kwalifikacyjny kurs zawodowy a zdobędziesz konkretne umiejętności
z zakresu określonej kwalifikacji.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych skierowana do
osób dorosłych (ukończone 18 lat). Umożliwiają one uzyskiwanie pojedynczych kwalifikacji wchodzących w skład
zawodu w dowolnym czasie, a po zaliczeniu wszystkich kwalifikacji i zdaniu egzaminu – otrzymanie tytułu
zawodowego (np. technika informatyka, technika mechanika).
Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub
doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiają elastyczne
reagowanie systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, zwiększając mobilność edukacyjną
i zawodową osób dorosłych.

Oferta edukacyjna CKUiKZ w Olkuszu:
Symbol cyfrowy i nazwa
kursu/kwalifikacji
E.13. Projektowanie
lokalnych sieci
komputerowych
i administrowanie sieciami

R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

Bloki tematyczne realizowane w
ramach kursu/kwalifikacji

1)
2)
3)

1)
2)
3)

Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie
chorej i niesamodzielnej

1)
2)

3)

E.03. Montaż urządzeń i systemów
mechatronicznych

1)
2)
3)

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

1)
2)
3)

4)
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów
maszyn, urządzeń i narzędzi

1)
2)
3)

4)

Projektowanie i wykonywanie
lokalnej sieci komputerowej
Konfigurowanie urządzeń sieciowych
Administrowanie sieciowymi
systemami operacyjnymi
Projektowanie kompozycji i
dekoracji roślinnych
Wykonywanie i sprzedaż wyrobów
florystycznych
Przechowywanie oraz transport
materiału roślinnego i wyrobów
florystycznych
Rozpoznawanie problemów i potrzeb
osoby chorej i niesamodzielnej
Planowanie, organizowanie i
wykonywanie czynności
higienicznych i pielęgnacyjnych u
osoby chorej i niesamodzielnej
Planowanie, organizowanie i
wykonywanie czynności
opiekuńczych nad osobą chorą i
niesamodzielną
Montaż elementów, podzespołów i
zespołów mechanicznych
Montaż elementów, podzespołów i
zespołów pneumatycznych i
hydraulicznych
Montaż elementów i podzespołów
elektrycznych i elektronicznych
Przygotowywanie konwencjonalnych
obrabiarek skrawających do obróbki
Wykonywanie obróbki na
konwencjonalnych obrabiarkach
skrawających
Przygotowywanie obrabiarek
sterowanych numerycznie do
obróbki
Wykonywanie obróbki na
obrabiarkach sterowanych
numerycznie
Wykonywanie elementów maszyn,
urządzeń i narzędzi metodą obróbki
ręcznej
Wykonywanie elementów maszyn,
urządzeń i narzędzi metodą obróbki
maszynowej
Wykonywanie połączeń materiałów
Naprawa i konserwacja elementów
maszyn, urządzeń i narzędzi

Kwalifikacja w
zakresie
zawodu/symbol
cyfrowy zawodu
Technik informatyk
351203
Technik
teleinformatyk
351103

Florysta
343203

Opiekun medyczny
532102

Monter mechatronik
742114
Technik
mechatronik
311410

Operator
obrabiarek
skrawających
722307
Technik mechanik
311504

Ślusarz
722204
Technik mechanik
311504

E.07. Montaż i
konserwacja maszyn i
urządzeń
elektrycznych

1)
2)

E.08. Montaż i
konserwacja instalacji
elektrycznych

M.44. Organizacja i
nadzorowanie procesów
produkcji maszyn i
urządzeń

1)
2)

Montaż instalacji elektrycznych
Konserwacja instalacji
elektrycznych

1)

Organizowanie procesów
obróbki i montażu części maszyn
i urządzeń
Nadzorowanie przebiegu
produkcji

2)

A.61. Wykonywanie zabiegów
kosmetycznych twarzy

1)
2)

A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych
ciała, dłoni i stóp

Montaż maszyn i urządzeń
elektrycznych
Konserwacja maszyn i urządzeń
elektrycznych

1)
2)

M.39. Organizacja i
prowadzenie eksploatacji
złóż podziemnych

1)

M.11. Eksploatacja złóż podziemnych

1)

2)

2)
3)

Technik elektryk
311303
Elektromechanik
741201
Elektryk
741103
Technik elektryk
311303
Elektryk
741103

Technik mechanik
311504

Wykonywanie zabiegów
pielęgnacyjnych twarzy
Wykonywanie zabiegów
upiększających twarzy

Technik usług
kosmetycznych
514207

Wykonywanie zabiegów
pielęgnacyjnych i upiększających
ciała
Wykonywanie zabiegów
pielęgnacyjnych i upiększających
dłoni i stóp

Technik usług
kosmetycznych
514207

Organizowanie i prowadzenie
robót górniczych
Rozpoznawanie zagrożeń
naturalnych i zapobieganie im

Drążenie i likwidacja
podziemnych wyrobisk
górniczych
Wydobywanie kopalin
Obsługa urządzeń stosowanych
do wentylacji i klimatyzacji
podziemnych wyrobisk
górniczych

Kontakt z CKUiKZ
Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Olkuszu
Ul. Górnicza 12, 32-300 Olkusz
Tel/fax (32) 643 04 50
e-mail: szkola@zs1olkusz.edu.pl
Sekretariat czynny codziennie: 7.00-15.00 (budynek II)

ZAPRASZAMY !!!

Technik górnictwa
podziemnego
311703

Technik górnictwa
podziemnego
311703
Górnik eksploatacji
podziemnej
811101

