
 

 

WADOWICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO  

Ogłoszenie wydłużenia rekrutacji na kursy w roku 2020 

Ogłoszenie naboru na kursy branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży 

uzupełniającej:elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż należących do tego Centrum)                             

od 10.12.2019 do 16.12.2019 

1. Kurs AutoCAD – dla 74 osób/30 godz. 

(posługiwanie się technikami AutoCAD podczas tworzenia projektów, definiowanie obiektów, dane 

graficzne i tekstowe, praktyczne zastosowanie narzędzi, egzamin zewnętrzny i uzyskanie 

międzynarodowego Certyfikatu Autodesk). 

2. Kurs spawania MIG/ MAG – dla 8 osób/145 godz. 

(spawanie elektroda topliwą w osłonie gazów aktywnych, książeczka spawacza w języku polskim (oraz 

angielskim, niemieckim, francuskim), certyfikat Instytutu Spawalnictwa). 

Uwaga: Najpóźniej do dnia 1 marca 2020 roku trzeba mieć ukończone 18 lat. 

3. Kurs programowania w systemie CNC– dla 38 osób/80 godz. 

(czytanie rysunku technicznego, dobór narzędzi i parametrów obrabiarek CNC – tokarki, frezarki, obróbki 

elementów, pomiar kontrolny, Certyfikat, wystawienie zaświadczenia na druk MEN). 

W czasie trwania naboru tj. od od 10.12.2019 do 16.12.2019  kandydat musi złożyć wypełniony formularz 

zgłoszeniowy wraz z załącznikami, który można pobrać ze strony internetowej CKZ i U nr 2 w Wadowicach 

(w zakładce Kursy i szkolenia – Pliki do pobrania), lub odebrać w sekretariacie w budynku warsztatów 

szkolnych przy ul. Zegadłowicza 36. 

Po wypełnieniu formularza należy złożyć go osobiście w sekretariacie w budynku warsztatów szkolnych ul. 

Zegadłowicza 36, lub sekretariacie przy ul. Słowackiego 4 (DOTYCZY WYŁĄCZNIE UCZNIÓW CKZiU 

nr 2 przy ul. Słowackiego 4) lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach pokój 408  w 

czasie trwania naboru. 

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt.5) do projektu, który jest dostępny na 

stronie internetowej CKZiU nr 2 w Wadowicach w zakładce Kursy i szkolenia – Pliki do pobrania. 

Godziny pracy sekretariatu uczniowskiego CKZ i U nr 2  w Wadowicach w okresie naboru: 

 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – do 16.00 

 Uwaga: 

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.  

Formularze zgłoszeniowe zawierające braki i wypełnione nieczytelnie zostaną odrzucone. 

Uczniowi/uczennicy przysługuje udział w jednym kursie.  

W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się udział w kolejnych formach wsparcia. 

Uczeń/uczennica zgłaszający/ca się do rekrutacji po raz pierwszy otrzymuje 10 punktów (tylko w 

zgłoszeniu do jednego kursu).  

Planowany termin rozpoczęcia kursów - po 1 marca 2020 r. zakończenia – do 30 czerwca 2020 r. 

 


