
  

1 
 

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 
 Oś Priorytetowa VIII Edukacja  

Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym  
i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego” 

Projekt Nr RPZP.08.06.00-32-K052/18 pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na 
dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.” 

 
Projekt Nr RPZP.08.06.00-32-K052/18 pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb 
regionalnego rynku pracy” 

 
POSTĘP RZECZOWY: III KWARTAŁ 2021 r.  
 
 
                                               Sprawozdanie za III kwartał 2021 r. - CKZiU 

 
 

1. W miesiącach  letnich przeprowadzono  egzaminy UDT  dla uczestników, którzy                               

z niezależnych przyczyn nie mogli  przystąpić do certyfikacji w wyznaczonym 

pierwotnym terminie. 

2. We wrześniu zakończono  II edycję kursu pn. „Operator suwnic, wciągników                               

i wyciągarek  ogólnego przeznaczenia”. Do egzaminu UDT  przystąpiło  7 kolejnych 

uczestników, którzy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym  i odebrali certyfikaty UDT.  

                                     
3. We wrześniu rozpoczęło się szkolenie dla trzech grup w kursie pn. „Zarządzanie 

Zespołem - menadżer”. Szkolenie odbywa się stacjonarnie, na terenie placówki 

współpracującej z naszym Centrum. W kursie uczestniczy łącznie 41 osób,  głównie 

pracowników kadry managerskiej,  którzy  są bardzo usatysfakcjonowani   organizacją   

kursu  i przebiegiem szkolenia. Uczestnicy  pracują w grupach i  uczą się m.in. jak 

rozwiązywać konflikty w grupie i  motywować zespoły robocze. 
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4. Na koniec września zamknęliśmy również rekrutację dla kursu pn. „Aspekty 

planowania czasu pracy”. Kurs rozpocznie się w listopadzie. 

5. Przygotowano wstępną ofertę kursów na  lata 2021/2022. 

 
  
 
 
 
 
 
     Marek Jankowski 

                                   Dyrektor 

                                                                                             Centrum Kształcenia Zawodowego                                                            

                                                                                               i Ustawicznego w Policach 

 


