
 

 

 

 
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE* 

 
pt. Wsparcie Kształcenia Zawodowego –Poprawa efektów 

Nr RPDS.10.04.01-02-0001/19 
 

Nazwa Partnera: Powiat Oleśnicki 
 

Rodzaj wsparcia 

Data realizacji 
wsparcia oraz imię i 

nazwisko nauczyciela 
prowadzącego 

Godziny w których  wsparcie 
jest realizowane (od … do….) 

Dokładny adres realizacji 
wsparcia 

Zajęcia przygotowujące 
do egzaminów 
zawodowych (technika 
logistyka) 

- - 
- 

Zajęcia przygotowujące 
do egzaminów 
zawodowych (technika 
logistyka) 

- - 
- 

Zajęcia przygotowujące 
do egzaminów 
zawodowych (technika 
ekonomistę) 

- - 
- 

Zajęcia przygotowujące 
do egzaminów 
zawodowych (technika 
pojazdów 
samochodowych) 

- - 

- 
Zajęcia konsultacyjno-
przygotowawcze 
(indywidualne) dla 
technika pojazdów 
samochodowych 

- - 

Zajęcia konsultacyjno-
przygotowawcze 
(indywidualne) dla 
technika ekonomisty 

02.04.2022 r. od 8.00 do 14.10 (7 godziny) 

Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych  
w Sycowie 
ul. Daszyńskiego 42 
56-500 Syców 
sala 28 bud. A 

Zajęcia konsultacyjno-
przygotowawcze 
(indywidualne) dla 
technika logistyka  

02.04.2022 r.  
od 8.00 do 14.10 (7 godzin) 

gr.1 

Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych  
w Sycowie 
ul. Daszyńskiego 42 
56-500 Syców 
sala 104 bud. B 

Zajęcia konsultacyjno-
przygotowawcze 
(indywidualne) dla 
technika logistyka 

02.04.2022 r.  
od 8.00 do 14.10 (7 godzin) 

gr.2 

Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych  
w Sycowie 
ul. Daszyńskiego 42 
56-500 Syców 
sala D10 bud. D 



 
 

2 

Próbny egzamin 
potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie 
technika ekonomisty 

23.04.2022 r.  od 8.00 do 11.30 (4 godziny) 

Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych  
w Sycowie 
ul. Daszyńskiego 42 
56-500 Syców 
sala 28 bud. A 

Próbny egzamin 
potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie 
technika logistyka 

23.04.2022 r.   
 

od 8.00 do 11.30 (4 godziny) 
gr. 1 

Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych  
w Sycowie 
ul. Daszyńskiego 42 
56-500 Syców 
sala 104 bud. B 

Próbny egzamin 
potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie 
technika logistyka 

23.04.2022 r.   
 

od 8.00 do 11.30 (4 godziny) 
gr. 2 

Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych  
w Sycowie 
ul. Daszyńskiego 42 
56-500 Syców 
sala D10 bud. D 

Próbny egzamin 
potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie 
technika pojazdów 
samochodowych 

23.04.2022 r.  od 8.00 do 11.30 (4 godziny) 

Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych  
w Sycowie 
ul. Daszyńskiego 42 
56-500 Syców 
warsztaty szkolne bud. B 

 
*harmonogram może ulec zmianie      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


