
DODATKOWE KWALIFIKACJE  

W okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2020 r.  

w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach  

był realizowany projekt edukacyjny 12.4  

 „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy” 

W czasie trwania projektu przeprowadzono w szkole szereg szkoleń dla uczniów 

mających na celu podniesienie ich kwalifikacji i stworzenie lepszych perspektyw 

na rynku pracy. Szkolenia były skierowane zarówno do uczniów technikum jak i klas 

zawodowych. 

1. Szkolenie kelnersko barmańskie z elementami carvingu 

 

W trakcie kursu uczniowie technikum żywienia i usług 

gastronomicznych oraz technikum hotelarskiego uczyli 

się przygotować nakrycie stołu, dekoracyjnie składać 

serwetki. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część zajęć poświęcona była wiadomościom                                             

dotyczącym barmaństwa i technice 

przygotowania napojów mieszanych, 

które mogą wykorzystać zarówno  

w życiu codziennym jak i w pracy 

zawodowej. 



 

Na koniec kursu zapoznali się ze sztuką carvingu, 

jego historią i możliwością zastosowania w czasie 

przygotowania potraw. Swoje umiejętności ćwiczyli  

również praktycznie czego efektem  

są poniższe prace. 
 

    

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kurs operatora wózka widłowego z uprawnieniami UDT. 

 

Uczniowie z klas technikum mechanizacji 

rolnictwa i agrotroniki oraz szkoły zawodowej 

mechanik pojazdów samochodowych brali udział  

w szkoleniu operatora wózka widłowego i uzyskali 

kwalifikacje dzięki, którym mają większe szanse  

na rynku pracy.  

Egzamin po ukończeniu kursu uczniowie zdawali 

przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego  

w Lublinie. 

 

3. Kurs spawacza metodą TIG i MIG. 

 

Szkolenie było skierowane do uczniów 

klas mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  

oraz mechanika pojazdów samochodowych.  

W czasie kursu uczniowie zapoznali  

się z teoretycznymi podstawami spawania,  

a następnie pogłębiali swoją wiedzę  



na zajęciach praktycznych, które odbywały się w nowo wyposażonej pracowni 

spawania w naszej szkole.  

Na zakończenie kursu uczniowie zdawali egzamin państwowy, dzięki czemu 

mają uprawnienia do pracy na stanowisku spawacza akceptowane  

przez pracodawców.   

 
4. Kurs operatora obrabiarek skrawających. 

 Szkolenie to było skierowane w szczególności  

do uczniów klas zawodowych – mechanik pojazdów 

samochodowych. Zajęcia teoretyczne odbywały  

się w szkole, a praktyczne w nowo wyposażonej 

pracowni obróbki skrawaniem na terenie Zespołu Szkół 

Rolniczych.  

Uczniowie kończąc kurs uzyskali nowe 

kompetencje, które na pewno ułatwią im znalezienie dobrej pracy.  

 

5. Kurs prawa jazdy kategorii B. 

 Kurs prawa jazdy kategorii B cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem 

wśród uczniów technikum żywienia i hotelarstwa. Zajęcia teoretyczne były 

prowadzone w naszej szkole, natomiast praktyczne na placu manewrowym  

przy Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach oraz w Lublinie.  

Uczniowie mieli możliwość kształcić swoje umiejętności pod okiem doświadczonych 

instruktorów i na nowych samochodach. 

 

    

 

 

 

 

 

Należy jeszcze dodać, że wszystkie kursy były bezpłatne  

dla uczniów. 


