
Pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego dla dorosłych proponowane  
przez Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach 

 
 Nabór na kursy umiejętności zawodowych prowadzimy cały rok. Jest to forma kształcenia 
ustawicznego adresowana do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskaniem umiejętności 
zawodowych z wybranych efektów kształcenia wyodrębnionych z kwalifikacji zawodowych  
ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Dodatkowo ukończenie kursu uprawnia 
osobę podejmującą kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym do zwolnienia z zajęć 
prowadzonych z zaliczonych na kursie efektów kształcenia.  
Kursy rozpoczynają się po zgłoszeniu grupy minimum 8 osób. Uczestnik kursu pokrywa tylko 
koszty kształcenia. Czas trwania kursu jest uzależniony od liczby godzin przewidzianych dla danej 
kwalifikacji i ilości realizowanych na nim efektów kształcenia.  
Osoby które ukończą  kurs otrzymują świadectwo ukończenia kursu umiejętności zawodowych. 
W zależności od potrzeb istnieje możliwość zorganizowania innych niż wymienionych powyżej 
kursów umiejętności zawodowych. 
Kursy mogą być realizowane na zlecenie osób, instytucji i podmiotów gospodarczych. 
 

KURSY UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 
ZAKRES KURSU KWALIFIKACJA Z KTÓREJ 

WYODRĘBNIONO EFEKTY 
KSZTAŁCENIA 

ILOŚĆ 
GODZIN 

SZACUNKOWY 
KOSZT DLA 1 
UCZESTNIKA 

(w zł) 
Diagnozowanie układów elektrycznych  
i elektronicznych pojazdów 
samochodowych. 

MG.12. Obsługa, diagnozowanie 
oraz naprawa elektrycznych  
i elektronicznych układów pojazdów 
samochodowych 

120 2 160,00 

Obsługa i naprawa układów 
elektrycznych i elektronicznych 
pojazdów samochodowych 

MG.12. Obsługa, diagnozowanie 
oraz naprawa elektrycznych  
i elektronicznych układów pojazdów 
samochodowych 

180 3 240,00 

Diagnozowanie podzespołów  
i zespołów pojazdów samochodowych 

MG.18. Diagnozowanie i naprawa 
podzespołów i zespołów pojazdów 
samochodowych 

120 2 160,00 

Obsługa, naprawa zespołów  
i podzespołów pojazdów 
samochodowych 

MG.18. Diagnozowanie i naprawa 
podzespołów i zespołów pojazdów 
samochodowych 

180 3 240,00 

Ocena stanu technicznego i naprawa 
nadwozi pojazdów samochodowych 

MG.24. Naprawa uszkodzonych 
nadwozi pojazdów samochodowych 

260 4 680,00 

Ocena stanu technicznego  
i wykonywanie zabezpieczeń 
antykorozyjnych nadwozi pojazdów 
samochodowych  

MG.24. Naprawa uszkodzonych 
nadwozi pojazdów samochodowych 

200 3 600,00 

Wykonywanie wyrobów z drewna  
i tworzyw drzewnych oraz obsługa  
i konserwacja maszyn, urządzeń 
stosowanych w stolarstwie 

A.U.15. Wytwarzanie wyrobów 
stolarskich 

260 4 680,00 

Wykonywanie napraw, renowacji  
i konserwacji wyrobów stolarskich oraz 
obsługa i konserwacja maszyn, urządzeń 
stosowanych w stolarstwie 

A.U.15. Wytwarzanie wyrobów 
stolarskich 

260 4 680,00 

Montaż oraz eksploatacja systemów 
komputerowych i urządzeń 
peryferyjnych 

EE.08. Montaż i eksploatacja 
systemów komputerowych, urządzeń 
peryferyjnych i sieci 

220 3 960,00 



Wykonywanie i eksploatacja lokalnych 
sieci komputerowych 

EE.08. Montaż i eksploatacja 
systemów komputerowych, urządzeń 
peryferyjnych i sieci 

210 3 780,00 

Projektowanie, tworzenie, 
administrowanie i użytkowania baz 
danych 

EE.09. Programowanie, tworzenie  
i administrowanie stronami 
internetowymi i bazami danych 

100 1 800,00 

Programowanie aplikacji desktopowych, 
internetowych oraz mobilnych 

EE.09. Programowanie, tworzenie  
i administrowanie stronami 
internetowymi i bazami danych 

110 1 980,00 

Projektowanie, tworzenie  
i administrowanie stronami WWW  
i systemami zarządzania treścią 

EE.09. Programowanie, tworzenie  
i administrowanie stronami 
internetowymi i bazami danych 

90 1 620,00 

Planowanie, organizowanie  
i dokumentowania procesów 
transportowych 

AU.31. Organizacja transportu oraz 
obsługa klientów i kontrahentów 

260 4 680,00 

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej 
rozliczeń z klientami i kontrahentami 
krajowymi oraz zagranicznymi 

AU.31. Organizacja transportu oraz 
obsługa klientów i kontrahentów 

260 4 680,00 

Monitorowanie przebiegu procesu 
transportowo-spedycyjnego 

AU.31. Organizacja transportu oraz 
obsługa klientów i kontrahentów 

180 3 240,00 

 


