Załącznik 2a Wykaz kursów 2021/2022

Nazwa kursu
Prawo jazdy kat. B

Liczba
miejsc
10

Kryteria specjalne i uwagi
Uczniowie pełnoletni na dzień
1.09.2021

Bez ograniczeń
Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Prawo jazdy kat. T

5

Kurs spawacza MAG 135

10

Uczniowie którzy na dzień
1.09.2021 ukończyli 16 lat.
Wymagana zgoda opiekuna dla
uczniów niepełnoletnich
Uczniowie pełnoletni na dzień
1.09.2021

Kurs operatora wózka widłowego

9

Uczniowie pełnoletni na dzień
1.09.2021

Asystent BHP

10

2D/3D - skanowanie i druk 3 D

10

Nazwa kursu

Liczba
miejsc

Zawody

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń
Bez ograniczeń

Kryteria specjalne i uwagi

Zawody

Automatyka budynkowa

10

t. elektronik, t. elektryk, t. mechatronik

Samochód elektryczny

5

t. pojazdów sam, mechanik poj. sam., t. elektronik, t.
elektryk
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1

Programowanie robota pięcioosiowego

10

t. elektronik, t. mechatronik, t. informatyk

SEP I

10

t. elektronik, t. mechanik, t. mechatronik, t. poj. sam.

Programowanie mikrokontrolerów AVR

10

t. mechatronik, t. elektronik

Magazynier z obsługą wózka widłowego

9

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

8

t. elektronik, t. elektryk, t. mechatronik, t. mechanik

Systemy alarmowe

8

t. elektronik, t. elektryk, t. mechatronik, t. mechanik

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

8

t. elektronik, t. elektryk, t. mechatronik, t. mechanik

Auto-CAD

10

Wspomaganie projektowania i wytwarzania
CAD/CAM

10

Uczniowie pełnoletni na dzień
1.09.2021

t.logistyk, magazynier-logistyk

t. elektronik, t. elektryk, t. mechatronik, t. mechanik,
t. poj. sam. , mech. poj. sam., t. geodeta, t. arch. kraj.
t. budownictwa, t.informatyk
t. elektryk, t. elektornik, t. mechanik, t. mechatronik,
t. budownictwa, t. pojazdów sam., mecha. poj.
samoch. ślusarz

Układy wtryskowo-zapłonowe - budowa i
naprawa

10

t. pojazdów sam, mechanik poj. sam.

Układy bezpośredniego wtrysku benzyny,
budowa i diagnostyka

10

t. . pojazdów sam, mechanik poj. sam.

Geometria kół - 3D

10

t. . pojazdów sam, mechanik poj. sam.
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2

Układy klimatyzacji samochodowych budowa i
diagnostyka

10

t. pojazdów sam, mechanik poj. sam., t. chłod. i
klimat.

Podstawy programowanie Java.

10

T. eletronik, t. mechatronik, t. informatyk

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

10

T. eletronik, t. mechatronik, t. informatyk

F-gaz

7

t. chłod. i klimatyzacji

Fotografia produktu

10

t.fotografii, t.poligrafii

Projektowanie ogrodów

10

t. arch. krajobrazu

Florystyka

10

t. arch. krajobrazu

Programowanie C++

5

t. informatyk, t. elektronik, t. mechatronik

Nazwa kursu

Liczba miejsc

Kryteria specjalne i uwagi

kurs Eksploatacji sieci i urządzeń
elektroenergetycznych do 1kV i powyżej.

10

Uczniowie pełnoletni na dzień
1.09.2021

Kurs CISCO CCNA Routing & Switching

5
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-

Zawody
Kurs dla zawodów: technik informatyk
Kurs dla zawodów: technik informatyk
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3

Nazwa kursu

Liczba miejsc

Zawody

kurs barberski

5

t. usług fryzjerskich

kurs nowoczesne strzyżenie męskie

5

t. usług fryzjerskich

kurs koloryzacji – nowoczesne trendy

5

t. usług fryzjerskich

Nazwa kursu
Kurs sushi

5

Nazwa kursu
Kurs obsługi koparko-ładowarki

Starostwo Powiatowe w Olkuszu
ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz
tel. (32) 643 04 14
e-mail: spolkusz@sp.olkusz.pl

Liczba miejsc

Liczba miejsc
5

Zawody
t. żywienia i usług gastronomicznych

Zawody
Kurs dla zawodów budowlanych
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