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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

WYKAZ FORM WSPARCIA Z PODZIAŁEM NA SZKOŁY 

Projektu pn. „ZAWODOWA WSPÓŁPRACA 4” 

 

• Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego:  

 

L.P. 

 

Nazwa zajęć 

Wymiar 

godzinowy 

zajęć/osobę 

1.  Indywidualne doradztwo zawodowe 1 h 

2.  Kurs obsługi programu PŁATNIK 30 h 

3.  Dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych – 

Rachunkowość finansowa 

30 h 

4.  Dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych – 

Biuro rachunkowe 

30 h 

5.  Dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych – 

Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i sporządzanie 

dokumentacji 

30 h 

6.  Dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych - Koło 

ekonomiczne 

20 h 

7.  Dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych 

przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji AU.36. 

Prowadzenie rachunkowości 

30 h 

8.  Dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych 

przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji EKA.04 

Prowadzenie dokumentacji w jednostce 

organizacyjnej 

20 h 

9.  Dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych 

przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji EKA.05. 

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki 

finansowej jednostek organizacyjnych 

20 h 

10.  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze 

rozwijające kompetencje kluczowe z zakresu 

matematyki 

30 h 
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11.  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze 

rozwijające kompetencje kluczowe z zakresu języka 

angielskiego 

30 h 

12.  Staże uczniowskie 150 h 

 

• Zespół Szkół Technicznych 

 

 

L.P. 

 

Nazwa zajęć 

Wymiar 

godzinowy 

zajęć/osobę 

1.  Indywidualne doradztwo zawodowe 1 h 

 

2.  Dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych - 

kosztorysowanie w zakresie kwalifikacj RL.21 i 

OGR.03 

15 h 

3.  Dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych - 

kosztorysowanie w zakresie kwalifikacji RL.22 i 

OGR.04 

15 h 

4.  Dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych -

kosztorysowanie w zakresie kwalifikacji B.30 

15 h 

5.  Dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych - Koło 

Architektów krajobrazu "EkoOgród" 

140 h 

6.  Dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych - 

Warsztaty budowlane 

30 h 

7.  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze 

rozwijające kompetencje kluczowe z zakresu 

matematyki 

15 h 

8.  Staże uczniowskie  150 h 

        

       ZATWIERDZONO OSTATECZNIE 

       Piotr Grzybowski- 

       Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy 

 

 


