
 
 

 

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE 

„EDUKACJA WARTA ZACHODU!”  

W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W PILE 

 

NAZWA ZADANIA GRUPA LUB OSOBA 

UCZESTNICZĄCA 

MIEJSCE 

REALIZACJI 

OKRES 

REALIZACJI 

PODMIOT 

PROWADZĄCY 
Studia podyplomowe 

podnoszące kwalifikacje 

zawodowe 

nauczycieli/nauczycielek 

kształcenia zawodowego w 

Zespole Szkół 

Gastronomicznych w Pile. 

Nauczyciel ZSG w Pile Gnieźnieńska Szkoła  

Wyższa Millenium  

w Gnieźnie 

ul. Leopolda Okulickiego 

3A, 62-200 Gniezno 

Studia podyplomowe 

„Geografia w szkole” – 

3 sem., realizowane są w 

trybie online. 

Od 18.06.2022  

do 30.06 2023 

Terminarz zjazdów: 

I 18.06.2022 

II 10-11.09.2022 

III 15-16.10.2022 

IV 26-27.11.2022 

V 10-11.12.2022 

VI 14-15.01.2023 

VII 25-26.02.2023 

VIII 11-12.-3.2023 

IX 25-26.03.2023 

X 01-02.04.2023 

XI 15-16.04.2023 

XII 13-14.05.2023 

XIII 27-28.05.2023 

Gnieźnieńska Szkoła  

Wyższa Millenium 

 w Gnieźnie 

 

Staże zawodowe dla 

uczniów/uczennic uczących się 

w Zespole Szkół 

Gastronomicznych w Pile 

5 uczniów/uczennic uczących się 

w Zespole Szkół 

Gastronomicznych w Pile 

Hotel Gromada Piła 

Aleja Piastów 15,  

64-920 Piła 

Od 08.08.2022  

do 30.09.2022 

w godzinach  

od 8.00 do 16.00 

Hotel Gromada Piła 

 



 
 

Kurs z autoprezentacji dla 

uczniów/uczennic kształcących 

się w zawodzie 

technik organizacji turystyki i 

technik hotelarstwa. 

10 uczniów/uczennic kształcących 

się w zawodzie 

technik organizacji turystyki i 

technik hotelarstwa. 

Zespół Szkół 

Gastronomicznych w Pile 

ul. gen. Sikorskiego 73 

64-920 Piła 

Od 01.09.2022 

 do 30.06.2023 

Ostateczna data, godzina 

realizacji zostaną 

wskazane niezwłocznie po 

dokonaniu wyboru 

wykonawcy 

przedmiotowego szkolenia 

Kurs z komunikacji 

interpersonalnej dla 

uczniów/uczennic 

kształcących się w zawodzie 

technik organizacji turystyki i 

technik hotelarstwa 

10 uczniów/uczennic kształcących 

się w zawodzie 

technik organizacji turystyki i 

technik hotelarstwa. 

Zespół Szkół 

Gastronomicznych w Pile 

ul. gen. Sikorskiego 73 

64-920 Piła 

Od 01.09.2022 

 do 30.06.2023 

Ostateczna data, godzina 

realizacji zostaną 

wskazane niezwłocznie po 

dokonaniu wyboru 

wykonawcy 

przedmiotowego szkolenia 

Kurs "Organizacja i technika 

pracy baristy" dla 

uczniów/uczennic 

kształcących się w zawodzie 

technik hotelarstwa 

10 uczniów/uczennic kształcących 

się w zawodzie 

technik organizacji turystyki i 

technik hotelarstwa. 

Zespół Szkół 

Gastronomicznych w Pile 

ul. gen. Sikorskiego 73 

64-920 Piła 

Od 01.09.2022 

 do 30.06.2023 

Ostateczna data, godzina 

realizacji zostaną 

wskazane niezwłocznie po 

ustaleniu planów zajęć 

ZSG na kolejny rok 

szkolny 

Kurs "Warsztaty florystyczne" 

dla uczniów/uczennic 

kształcących się w 

zawodzie technik hotelarstwa 

10 uczniów/uczennic kształcących 

się w zawodzie 

technik hotelarstwa. 

Zespół Szkół 

Gastronomicznych w Pile 

ul. gen. Sikorskiego 73 

64-920 Piła 

Od 01.09.2022 

 do 30.06.2023 

Ostateczna data, godzina 

realizacji zostaną 

wskazane niezwłocznie po 

ustaleniu planów zajęć 

ZSG na kolejny rok 

szkolny 

Warsztaty dla uczniów 

podnoszące ich kompetencje 

zawodowe prowadzone przez 

nauczycieli zatrudnionych 

w szkole. 

1. "Animator sportu 

i rekreacji" dla 10 

uczniów/uczennic 

kształcących się w zawodzie 

technik organizacji turystyki 

i technik hotelarstwa. 

2. Pilotaż wycieczek (krajowe 

i zagr.) dla 10 osób 

kształcących się w zawodzie 

Zespół Szkół 

Gastronomicznych w Pile 

ul. gen. Sikorskiego 73 

64-920 Piła 

Od 01.09.2022 

 do 30.06.2023 

Ostateczna data, godzina 

realizacji zostaną 

wskazane niezwłocznie po 

ustaleniu planów zajęć 

ZSG na kolejny rok 

szkolny 



 
 

technik organizacji 

turystyki. 

Trening kompetencji 

społecznych i emocjonalnych 

dla uczniów/uczennic 

o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych i rozwojowych. 

2 uczniów/uczennic kształcących 

się w zawodzie 

technik organizacji turystyki i 

technik hotelarstwa. 

Zespół Szkół 

Gastronomicznych w Pile 

ul. gen. Sikorskiego 73 

64-920 Piła 

Od 01.09.2022 

 do 30.06.2023 

Ostateczna data, godzina 

realizacji zostaną 

wskazane niezwłocznie po 

ustaleniu planów zajęć 

ZSG na kolejny rok 

szkolny 

Kursy doskonalące 

umiejętności i kompetencje 

zawodowe 

nauczycieli/nauczycielek ZSG 

w Pile 

1. „Dobrostan nauczyciela” dla 

5 nauczycieli/nauczycielek 

ZSG w Pile. 

2. „Edukacja hybrydowa” dla 

5 nauczycieli/nauczycielek 

ZSG w Pile. 

Zespół Szkół 

Gastronomicznych w Pile 

ul. gen. Sikorskiego 73 

64-920 Piła 

Od 01.09.2022 

 do 30.06.2023 

Ostateczna data, godzina 

realizacji zostaną 

wskazane niezwłocznie po 

dokonaniu wyboru 

wykonawcy 

przedmiotowego szkolenia 

 


