
 

 

Ogłoszenie naboru na kursy zewnętrzne 2022/2023 

Ogłaszam nabór uczniów/uczennic na kursy 2022/2023: 

1.  PRAWO JAZDY KAT. B – 60 godzin 

Uwaga: trzeba mieć ukończone 18 lat do 30.04.2023r.  

2. PRAWO JAZDY KAT. T –50 godzin 

Uwaga: trzeba mieć ukończone 16 lat do 1.02.2023  

3. OPERATOR KOPARKO – ŁADOWARKI –134 godziny 

Uwaga: trzeba mieć ukończone 18 lat do 1.01.2023r.  

4. PROGRAMOWANIA CNC – 80 godzin 

Planowany termin kursu 1.12.2022r. do 31.02.2023r. 

5. OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH – 67 godzin 

Uwaga: trzeba mieć ukończone 18 lat do 1.01.2023r.  

6. OPERATOR PODEST RUCHOMY PRZEJEZDNY – 35 godzin 

Uwaga: trzeba mieć ukończone 18 lat do 1.01.2023r. 

7. OPERATOR SUWNICY – 40 godzin 

Uwaga: trzeba mieć ukończone 18 lat do 1.01.2023r. 

8. SPAWANIA MAG 135 – 145 godzin 

Uwaga: trzeba mieć ukończone 18 lat do 1.01.2023r. 

9. SPAWANIA TIG 141 – 103 godziny 

Uwaga: trzeba mieć ukończone 18 lat do 1.01.2023r. 

10. SEP GRUPA  G1 (eksploatacja) – 40 godzin 

Uwaga: trzeba mieć ukończone 18 lat do 1.01.2023r. oraz musi być uczniem w klasie o profilu elektrycznym. 

11. PHOTOSHOP – 30 godzin 

Planowany termin kursu 1.12.2022r. do 31.01.2023r. 

12. SOLID EDGE (inventor) – 20 godzin 

Planowany termin kursu 1.12.2022r. do 31.01.2023r. 

13.KURS  PIERWSZEJ POMOCY  KWLIFIKOWANEJ– 50 godzin 

Uwaga: trzeba mieć ukończone 18 lat do 1.12.2022r.  

14. OPERATOR DRONÓW   

Uwaga: trzeba mieć ukończone 18 lat do 1.04.2023r.  

Planowane terminy kursów: od 1.12.2022r. do 30.05.2023r. 



 

 

 

Nabór na kursy potrwa od 6 października 2022 r. 12 października 2022 r. 

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt. 2 i 9) do projektu „Wadowickie Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”, który jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego  nr 2 w Wadowicach  WWW. https://ckziuwadowice.pl/ w zakładce „Projekt WCKZiU 

II”.-Pliki do pobrania- Regulamin 

W tym czasie kandydat/ kandydatka musi złożyć niżej wypełnione dokumenty: 

formularz zgłoszeniowy zał. 3a,deklaracja uczestnictwa w projekcie zał. 6,oświadczenie uczestnika/ uczestniczki 

projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zał. 7,oświadczenie uczestnika/ uczestniczki 

projektu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie oraz przetwarzanie wizerunku zał. 8, dane osobowe zał. 9 

,rekomendacje zał. 11 dodatkowo dla osób spoza CKZiU 2 w Wadowicach. 

 Formularze można pobrać ze strony projektu -https://ckziuwadowice.pl/ w zakładce „Projekt WCKZiU II”.-Pliki do 

pobrania- załączniki  lub z sekretariatu w warsztatach szkolnych ul. Zegadłowicza 36  od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 8.00 do 15.00 

Po wypełnieniu formularzy należy je złożyć w sekretariacie uczniowskim Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego nr 2  w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36 w sekretariacie warsztatów szkolnych. 

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

 Sekretariat czynny w okresie naboru od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. 

TELEFON SEKRETARIATU PROJEKTU: 33 823 41 73 
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