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 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.” 
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 Sprawozdanie za IV kwartał 2021r. - CKZiU 
 
 

1. W ostatnim kwartale bieżącego roku zrealizowaliśmy kolejne kursy  kwalifikacji rynkowych: 

„Zarządzanie Zespołem – manager” oraz „Aspekty Planowania i rozliczania czasu pracy”.               

Dla obydwu kursów udało się zamknąć rekrutację dla trzech pełnych grup uczestników.  

Kurs „Zarządzanie Zespołem – manager” ukończyło 40-stu uczestników, w tym 17 kobiet oraz 

23 mężczyzn. 

Kurs „Aspekty Planowania i rozliczania czasu pracy” ukończyło 36 osób, w tym 17 kobiet i 19 

mężczyzn. 

2. W grudniu br. wyłoniliśmy wykonawców kursów na kolejne półrocze 2022r. 

3. Rozpoczęliśmy rekrutację i szkolenie dla uczestników kursów elektrycznych SEP G1 w zakresie 

dozoru i eksploatacji. Udało się nam zrekrutować pełne grupy uczestników dla wszystkich 

edycji kursów i  pierwsze szkolenie 15 osób rozpoczęło się 16 grudnia br. 

Pierwszą edycję kursu G1 D+ E ukończyło 15 osób i wszystkie osoby otrzymały uprawnienia 

dozorowe oraz eksploatacyjne. 

4. Rozpoczęto rekrutację na kursy: gazowe SEP G2, cieplne SEP G3, operatora suwnic, wciągarek 

i wyciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia, wózki jezdniowe podnośnikowe                        

z mechanicznym napędem podnoszenie z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków                  

z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, kadry i płace od podstaw. 

5. Ze względu na sytuację pandemiczną, szkolenia zaplanowane na miesiąc grudzień i styczeń, 

prowadzone są zdalnie, przy użyciu platformy szkoleniowej Teams. 
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