Planowane kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach w roku szkolnym 2020/2021, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole
Nazwa zespołu szkół,
jako organizatora KKZ

Zespół Szkół
Zawodowych nr 4
im. Bronisława
Koraszewskiego

*Oznaczenie
kwalifikacji zgodnie
z podstawą
programową
i nazwą kwalifikacji,
w zakresie której
organizowany jest
KKZ
HAN.02. Prowadzenie
działań handlowych

Symbol
cyfrowy
zawodu,
w którym
wyodrębnion
o tę
kwalifikację

Nazwa zawodu, w
którym
wyodrębniono te
kwalifikację

**Oznaczenie
kwalifikacji zgodnie z
klasyfikacją zawodów
szkolnictwa
zawodowego

Planowany
termin
rozpoczęcia
KKZ

Planowany
termin
zakończenia
KKZ

Kto może być
uczestnikiem
organizowanego KKZ

522305

technik handlowiec

HAN.02./HAN.01.

09.2020

11-12.2021

HGT.12. Organizacja
żywienia i usług
gastronomicznych

343404

technik żywienia
i usług
gastronomicznych

HGT.12./HGT.02.

09.2020

11-12.2021

HGT.02.
Przygotowanie
i wydawanie dań
SPC.01. Produkcja
wyrobów cukierniczych

512001

kucharz

HGT.02./HGT.12.

09.2020

05.2022

- uczniowie branżowej szkoły
II stopnia;
- absolwenci, którzy ukończyli
zasadniczą szkołę zawodową
w zawodzie sprzedawca;
- osoby pełnoletnie, które chcą
kształcić się w ramach
kształcenia ustawicznego.
- uczniowie branżowej szkoły
II stopnia;
- absolwenci, którzy ukończyli
zasadniczą szkołę zawodową
w zawodzie kucharz;
- osoby pełnoletnie, które chcą
kształcić się w ramach
kształcenia ustawicznego.
- osoby pełnoletnie, które chcą
kształcić się w ramach
kształcenia ustawicznego.

751201

cukiernik

SPC.01./ PC.07.

09.2020

05.2022

PC.07. Organizacja i
nadzorowanie produkcji
wyrobów spożywczych

314403

technik technologii
żywności

PC.07./SPC.01./
SPC.02./ SPC.03./
SPC.04./ SPC.05.

09.2020

11-12.2021

Elektromechanik
pojazdów
samochodowych

K1

- osoby pełnoletnie, które chcą
kształcić się w ramach
kształcenia ustawicznego
- uczniowie branżowej szkoły
II stopnia;
- absolwenci, którzy ukończyli
zasadniczą szkołę zawodową
w zawodzie cukiernik;
- osoby pełnoletnie, które chcą
kształcić się w ramach
kształcenia ustawicznego.
absolwent szkoły zasadniczej
w zawodzie mechanik
pojazdów samochodowych

Technik pojazdów
samochodowych

K2/K1, K3

osoba pełnoletnia nie
posiadająca żadnych
kwalifikacji zawodowych lub
chcąca zdobyć dodatkowe
kwalifikacje
absolwent szkoły zasadniczej
w zawodzie elektromechanik
pojazdów samochodowych

9.2020

Zespół Szkół
Mechanicznych

MG.12 Diagnozowanie
oraz naprawa
elektrycznych i
elektronicznych
układów pojazdów
samochodowych
MG.12 Diagnozowanie
oraz naprawa
elektrycznych i

741203

311513

11. 2021

elektronicznych
układów pojazdów
samochodowych
MG.18
Diagnozowanie i
naprawa podzespołów i
zespołów pojazdów
samochodowych
MG.43
Organizacja i
prowadzenie procesu
obsługi pojazdów
samochodowych
EE.17 Montaż
i uruchamianie
urządzeń automatyki
przemysłowej.
ELM.04. Eksploatacja
układów automatyki
przemysłowej

Zespół Szkół
Elektrycznych
im. Tadeusza Kościuszki
w Opolu

EE.05. Montaż,
uruchamianie i
konserwacja instalacji,
maszyn i urządzeń
elektrycznych.
ELE.05 Eksploatacja
maszyn, urządzeń i
instalacji elektrycznych
ELE.02 Montaż,
uruchamianie i
konserwacja instalacji,
maszyn i urządzeń
elektrycznych.
ELM.01. Montaż,
uruchamianie i
obsługiwanie układów
automatyki
przemysłowej

723103
311513

311513

Mechanik pojazdów
samochodowych
Technik pojazdów
samochodowych

K.1

9.2020

11.2021

K.1/K.2, K.3

Technik pojazdów
samochodowych

K3/K.1, K.2

09.2020

11.2020

Technik automatyk

K1 - kontynuacja
2019/2020

2.09.2020

18.12.2020

2.09.2020

30.05.2021

Technik automatyk

K2

Technik elektryk

K1 - kontynuacja
2019/2020

2.09.2020

18.12.2020

311909

osoba pełnoletnia nie
posiadająca żadnych
kwalifikacji zawodowych lub
chcąca zdobyć dodatkowe
kwalifikacje

311909

Osoba posiadające
świadectwa potwierdzające
kwalifikacje : M.18 i M.12

Słuchacze
i uczniowie, którzy mają
zaliczone podstawy
elektrotechniki
Słuchacze
i uczniowie, którzy mają
zaliczone podstawy
elektrotechniki oraz
uczęszczają na kwalifikację
K1
Wszyscy słuchacze
i uczniowie

311303

Technik elektryk

K2
4.01.2021

30.05.2021

4.01.2021

31.05.2022

4.01.2021

31.05.2022

311303
Technik elektryk

K1

311303

Technik automatyk

K1

311909
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Słuchacze
i uczniowie, którzy mają
zaliczone kwalifikację K1
Wszyscy słuchacze
i uczniowie

Wszyscy słuchacze
i uczniowie

Zespół Szkół
Ekonomicznych
im. Generała Stefana
Roweckiego „Grota”

Zespół Szkół
Technicznych
i Ogólnokształcących
im. K. Gzowskiego

Zespół Szkół
Budowlanych
im. Papieża Jana Pawła II

EKA.05. - Prowadzenie
spraw kadrowopłacowych i gospodarki
finansowej jednostek
organizacyjnych
EKA.05. - Prowadzenie
spraw kadrowopłacowych i gospodarki
finansowej jednostek
organizacyjnych
EKA.07. - Prowadzenie
rachunkowości
EKA.01. - Obsługa
klienta w jednostkach
administracji
BD.30. Organizacja
i kontrola robót
budowlanych oraz
sporządzanie
kosztorysów
BUD 09
wykonywanie robót
związanych z budową,
montażem i
eksploatacją sieci oraz
instalacji sanitarnych
BUD 25
organizacja, kontrola i
sporządzanie
kosztorysów robót
wykończeniowych w
budownictwie

431103

Technik
rachunkowości

K1/K2

331403

Technik ekonomista

K2/K1

431103

Technik
rachunkowości
Technik
administracji

K2/K1

03.09.2020

24.04.2021

K1

03.09.2020

27.11.2021

334306

311204

technik
budownictwa

K2/K1

311218

technik inżynierii
sanitarnych

K2

technik robót
wykończeniowych w
budownictwie

K2

technik
technologii
drewna

K2

311204

DRM 08
organizacja i prowadzenie
procesów przetwarzania
drewna i materiałów
drewnopodobnych

Zespół Placówek
Oświatowych

311922

03.09.2020

24.04.2021

- absolwenci technika
ekonomisty (zawód ujęty w
klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego)
- pozostałe pełnoletnie osoby
- absolwenci technika
ekonomisty (zawód ujęty w
klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego)
- pełnoletnie osoby

2 XI 2020 r.

18 XII 2020 r.

- pełnoletnie osoby

osoba dorosła absolwent
ZSTiO, absolwent innej szkoły
ponadpodstawowej

osoby pełnoletnie

01.09.2020 r.

29.04.2022 r.

BRAK PROPOZYCJI
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