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Załącznik 2a Wykaz kursów 2021/2022 – rekrutacja dodatkowa 

 

 

Nazwa kursu 
Liczba 
miejsc 

Kryteria specjalne i uwagi Zawody 

Prawo jazdy kat. B 2 
Uczniowie pełnoletni na dzień 
1.09.2021 

Bez ograniczeń 

Kurs spawacza MAG 135 2 
Uczniowie pełnoletni na dzień 
1.09.2021 

Bez ograniczeń 

 
 

Nazwa kursu 
Liczba 
miejsc 

Kryteria specjalne i uwagi Zawody 

Automatyka budynkowa 9 
 

t. elektronik, t. elektryk, t. mechatronik 

Programowanie robota pięcioosiowego 9 
 

t. elektronik,  t. mechatronik, t. informatyk 

Programowanie mikrokontrolerów AVR 9 
 

t. mechatronik, t. elektronik 

Systemy alarmowe 4 
 

t. elektronik, t. elektryk, t. mechatronik, t. mechanik 

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 1 
 

t. elektronik, t. elektryk, t. mechatronik, t. mechanik 

Wspomaganie projektowania i wytwarzania 
CAD/CAM 
 

1 
 t. elektryk, t. elektornik, t. mechanik, t. mechatronik, 

t. budownictwa, t. pojazdów sam., mecha. poj. 
samoch. ślusarz 
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Geometria kół - 3D 2 
 

t. . pojazdów sam, mechanik poj. sam. 

Układy klimatyzacji samochodowych budowa i 
diagnostyka 

5 
 t. pojazdów sam, mechanik poj. sam., t. chłod. i 

klimat. 

Podstawy programowanie Java. 8 
 

T. eletronik, t. mechatronik, t. informatyk 

Robotyka "Drony" montaż, programowanie i 
obsługa urządzeń mechatronicznych. 

3 
 

T. eletronik, t. mechatronik, t. informatyk 

Projektowanie ogrodów 2 
 

t. arch. krajobrazu 

Florystyka 1 
 

t. arch. krajobrazu 

Programowanie C++ 1  t. informatyk, t. elektronik, t. mechatronik 

 
 
 

Nazwa kursu Liczba miejsc Kryteria specjalne i uwagi Zawody 

kurs Eksploatacji sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych do 1kV i powyżej. 

9 
Uczniowie pełnoletni na dzień 
1.09.2021 Kurs dla zawodów: technik informatyk 

Kurs CISCO CCNA Routing & Switching 4 
- 

Kurs dla zawodów: technik informatyk 
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Nazwa kursu Liczba miejsc Zawody 

kurs barberski 1 t. usług fryzjerskich 

kurs koloryzacji – nowoczesne trendy 1 t. usług fryzjerskich 

 
 
 
 

Nazwa kursu Liczba miejsc 
Kryteria specjalne i uwagi 

Zawody 

Kurs obsługi koparko-ładowarki 2 
Uczniowie pełnoletni na dzień 
1.09.2021 

Kurs dla zawodów budowlanych 

 

 

Kursy zostaną uruchomione tylko w przypadku liczebności grupy na poziomie 70% 

 


