
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  

W RAMACH „OGÓLNOPLSKIEGO TYGODNIA KARIERY”  

 

 

Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. (tel. 32 455 35 93) 

Termin: 19.10.2015 r. – 23.10.2015 r. 
 

 19 października 2015r. 

 ADRESACI: uczniowie szkoły: 

 Godz.11.00 -  wykład p. dr Katarzyny Balin -  pracownika UŚ nt. nanotechnologii  

 Godz. 12.00 – wykład p. dr hab. inż. Damiana Gąsiorek– pracownika PŚ .pt: "Metody 

szybkiego prototypowania wykorzystujące technologie przyrostowe", 

 Godz.13.00 – wykład p. Andrzeja Jończyka , pt: „ Fotografia – moja pasja” 

 

 20 października 2015r. (wtorek) od 10:30 do 15:00 i 21 października 2015 r. (środa) od 9:30 

do 12:30 

ADRESACI: nauczyciele, uczniowie szkół gimnazjalnych i ich Rodzice 

 Spotkanie z prezesem Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śl. nt. zalet kształcenia zawodowego 

w oparciu o oferty lokalnych pracodawców i ich oczekiwań. 

 Spotkanie z przedstawicielem Cechu Rzemiosł w Wodzisławiu Śl. nt. kształcenia zawodowego 

w aspekcie  pracownika młodocianego. 

 warsztaty, w ramach których uczestnicy będą mogli : 

 programować mikrokontrolery i roboty mobilne z wykorzystaniem  środowiska Scratch  

 brać udział w ciekawych doświadczeniach w ramach zajęć laboratoryjnych „Randka  

z chemią czyli bliskie spotkania z eksperymentem " 

 uczestniczyć w doświadczeniach w ramach zajęć „Chłodnictwo -nie taki diabeł straszny..."  

 uczestniczyć w zajęciach pt. „Mechatronika w nauce i zabawie” 

 wykonywać  rysunki wykonawcze części maszyn 

 projektować proste układy elektroniczne w aplikacji Crocodile 

 

 22-23 października 2015 r.(czwartek -piątek) 

ADRESACI: uczniowie klas I - wycieczki: 

 Operator obrabiarek skrawających - Firma System Barosz Gwimet Sp zoo Wodzisław Śl. 

 Technik elektryk - Muzeum Elektroenergetyki w Łaziskach Górnych  przy hucie Łaziska S.A 

 Technik mechanik T -  firma - TENECO w Rybniku-  



 Technik chłodnictwa i klimatyzacji i Technik mechatronik-  Ice Group Sp. z o.o. Rybnik 

ADRESACI: uczniowie klas kończących  szkołę: 

  III S i III E ZSZ - doradztwo grupowe prowadzone przez pracownika PUP w Wodzisławiu Śl. 

 IV klasy Technikum - doradztwo grupowe prowadzone przez pracownika PPP w Wodzisławiu Śl. 

 

 

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. (tel. 32 456 27 20) 

Termin: 19.10.2015 r., w godzinach: 13.00 – 14.00 
 

Dla wszystkich zawodów zostaną przedstawione ogólne informacje dotyczące możliwości zatrudnienia 

absolwenta danego kierunku, informacje jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń  

w danym kierunku oraz krótkie prezentacje na poniższe tematy.  

1. Technik budownictwa 

Krótko zostaną omówione kwalifikacje w zawodzie technika budownictwa.  

 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich B.18. 

 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych B.33. 

 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej B.30. 

Korytarz I piętro lub pracownia 118 Projektowanie obiektów budowlanych przy użyciu programu 

komputerowego ArchiCad. Wizualizacja obiektów (O.Serwotka) 

Sala 118 lub 116 Wykonywanie dokumentacji kosztorysowej robót budowlanych przy użyciu programu 

komputerowego NormaPro. (S.Czarnecka ) 

 

2. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 

Krótko zostaną omówione kwalifikacje w zawodzie technika urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej.  

 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej B.21. 

 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej B.22. 

Pracownia energetyki odnawialnej.  Elementy instalacji odnawialnych źródeł energii. Zastosowanie 

instalacji solarnej, fotowoltaicznej oraz pomp ciepła. (A.Prudel) 

 

3. Technik informatyk 

Krótko omówione zostaną kwalifikacje nauczane w zawodzie technika informatyka: 

 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E.12. 

 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.13. 

 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E.14. 

sala 8  Witryny i aplikacje internetowe (W.Olszewski)  

Zwiedzający zapoznają się z wyposażeniem pracowni.  

 

4. Technik teleinformatyk 



Krótko omówione zostaną kwalifikacje nauczane w zawodzie technika teleinformatyka: 

 Uruchamianie praz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich E.15. 

 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.13. 

 Montaż i eksploatacja sieci rozległych E.16. 

sala 214 Programowanie aplikacji internetowych (S.Uliczka)  

Zwiedzający zapoznają się z wyposażeniem pracowni.  

 

5. Technik elektronik 

Krótko omówione zostaną kwalifikacje nauczane w zawodzie technika elektronika: 

 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych E.6. 

 Eksploatacja urządzeń elektronicznych E.20. 

sala 212  Instalacje urządzeń elektronicznych (P.Koterba)  

Zwiedzający zapoznają się z wyposażeniem pracowni.  

 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich  

w Wodzisławiu Śl. (tel. 32 455 31 64) 

Termin: 19.10.2015 r. i 22.10 2015 r. 
 

1. 19 października 2015r. o godz.14.45-16.00 - Przygotowanie programu „Rola wolontariatu w 

życiu społeczeństwa powiatu wodzisławskiego” oraz prezentacja pracy młodzieżowego 

wolontariatu stałego podczas spotkania  z przedstawicielami partnerskich powiatów Sörmland w 

Szwecji  

i  Recklinghausen  w Niemczech  

2. 22 października 2015r. o godz.10.00-12.00  - Udział w organizacji Jesiennych Targów Pracy 

 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego  

w Wodzisławiu Śl. (tel. 32 455 40 60) 

Termin: 20.10.2015 r., w godzinach: 14.00 – 16.00 
 

1. Dekoracyjne składanie serwet konsumenckich. 

2. Interaktywna wizytówka w określonym języku programowania. 

3. Wprowadzenie do ekonomii – pieniądz, jako środek płatniczy. 

4. Urządzenie techniczne stosowane w handlu. 

5. Gotuj zdrowo i mądrze – kulinarne wariacje z deserami. 

 



 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie (tel. 32 455 71 65) 

Termin: 20.10.2015 r. – 21.10.2015 r.  
 

20 października 2015 r. (wtorek) 

1. Kiermasz ofert pracy dla uczniów ZSP w Pszowie oraz społeczności lokalnej w godzinach 9.30-

11.30 

2. Prelekcja dotycząca przepisów zatrudnienia pracowników młodocianych dla klas pierwszych 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej – przedstawiciel Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców 

w Wodzisławiu Śląskim w godzinach 9.00-10.00 

3. Warsztaty fryzjerskie dla gimnazjalistów zainteresowanych zawodem fryzjer w godzinach 11.00-

12.00 

4. Warsztaty fryzjerskie dla gimnazjalistów pn. „Trendy w motoryzacji” dla uczniów 

zainteresowanych zawodami motoryzacyjnymi w godzinach 11.00- 12.00 

5. Punkt doradztwa zawodowego - indywidualne zajęcia dla gimnazjalistów z doradcą zawodowym 

pod kątem badania preferencji zawodowych w godzinach 9.00 - 12.00 

6. Wystawa fotograficzna pn. "Technika warsztatowa okiem artysty" 

 

21 października 2015 r. (środa) 

1. Warsztaty graficzne dla gimnazjalistów zainteresowanych zawodem technik cyfrowych procesów 

graficznych w godzinach 9.00 – 10.00 

2. Punkt doradztwa zawodowego - indywidualne zajęcia dla gimnazjalistów z doradcą zawodowym 

pod kątem badania preferencji zawodowych w godzinach 9.00 - 12.00 

3. Wystawa fotograficzna pn. "Technika warsztatowa okiem artysty" 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. (tel. 32 455 22 28) 

Termin: 20.10.2015 r. - 22.10.2015 r. 
 

Liceum Plastyczne oferuje gimnazjalistom bezpłatne warsztaty z zakresu sztuk wizualnych prowadzone 

przez profesjonalistów na terenie szkoły. 

 20 października 2015r. od 8.00 do 10.30 - Grafika „wariacje w monotypii” klasyczne techniki 

druku artystycznego 

 20 października 2015r. od 8.00 do 9.35 lub od 9.45 – 11.20 - Fotografia „Camera obscura -  

fotografia otworkowa” 



 20 października 2015r. od 9.45 – 11.20 - Rzeźba „Zwierzę fantastyczne z gliny” (uczestnicy 

otrzymują  glinę w czasie zajęć w ZSP )  

 21 października 2015r. od 8.00 – 9.35, 9.45-11.20 - Malarstwo „Martwa natura z instrumentami” 

(uczestnicy przynoszą ze sobą blok rysunkowy, ołówek, farby) 

 22 października 2015r. od 8.00 do 9.35, 10.35- 12.25 Malarstwo  „Od szczegółu do ogółu – 

impresja martwą naturą” (uczestnicy przynoszą ze sobą blok rysunkowy, ołówek, farby) 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie (tel. 32 455 83 04) 

Termin: 21.10.2015 r., w godzinach: 8.30 – 13.00 
 

1. Spotkania z przedstawicielami pracodawców oraz organizacji zrzeszających pracodawców 

dotyczące możliwości kształcenia dualnego w firmach współpracujących ze szkołą. Promocja 

zawodów: mechanik – monter maszyn i urządzeń, monter mechatronik, elektryk, ślusarz, 

mechanik samochodowy i innych w ramach klasy wielozawodowej. 

2. Prezentacje dotyczące korzyści związanych ze ścieżką zawodową opartą o kształcenie dualne 

wraz ze wskazaniem dobrych praktyk oraz zawodów gwarantujących zatrudnienie dla 

absolwentów. 

3. Prezentacje szkolnych pracowni zawodowych: mechaniczno – górniczej i rysunku technicznego  

w wykorzystaniem programu CAD solid EGE do projektowania maszyn i urządzeń. 

4. Pokaz pojazdów sterowanych firmy RCSTERY z Rybnika – http://www.rcstery.pl/ 

RCSTERY dzięki dynamicznemu rozwojowi i strategii staje się wiodącym podmiotem na rynku 

dystrybucji zabawek RC. Liderem branży cenionym przez partnerów i klientów za innowacyjność, 

profesjonalnie i rzetelnie świadczone usługi oraz efektywne poszukiwanie nowych kanałów 

dotarcia do szerokiego spektrum odbiorców usług i produktów. 

W ramach pokazu na Sali gimnastycznej gimnazjaliści zobaczą modele RC samochodów 

elektrycznych i spalinowych oraz coraz bardziej popularne DRONY z możliwością 

samodzielnego sterowania. 

5. Wycieczkę  do firmy Tenneco w Rybniku – http://www.tenneco.com/. 

 Tenneco jest jednym z największych producentów i dostawców komponentów oraz systemów na 

rynku motoryzacyjnym na świecie. Amerykańska korporacja Tenneco zajmuje się projektowaniem, 

produkcją oraz dystrybucją różnorodnych produktów: systemów kontroli trakcji (amortyzatory) - 

Monroe®, Clevite® Elastomers, Fric Rot™ oraz systemów kontroli emisji spalin (układy 

wydechowe) - Walker®, Gillet™i Fonos™. Tenneco zajmuje się produkcją układów 

http://www.rcstery.pl/
http://www.tenneco.com/


wydechowych. Produkuje dla największych firm samochodowych takich jak: Mercedes, BMW, 

VW, Opel, Śkoda. Rybnickie Tenneco należy do jednych z najlepiej rozwijających się firm w 

Europie jednego z największych producentów i dostawców komponentów oraz systemów na rynku 

motoryzacyjnym na świecie. Firma kształci w kilkunastu zawodach takich jak: monter 

mechatronik, ślusarz, mechanik- monter maszyn i urządzeń. 

6. Wycieczkę do firmy TECH – POL w Rydułtowach – http://www.tech-pol.com.pl  

„Tech – Pol” Sp. z o.o. zajmuje się produkcją podzespołów wysokociśnieniowej hydrauliki 

sterowniczej. Produkcja realizowana jest na maszynach najnowszej generacji opartych głównie na 

obrabiarkach CNC. Fima kształci w zawodzie operator obrabiarek skrawających. 

7. Wycieczki do firmy MICHAEL w Rydułtowach – http://michael-system.pl/  

Firma od 30 lat zajmuje się projektowaniem elementów maszyn, końcówek układów wydechowych 

oraz innych akcesoriów tuningowych. Dzięki dużym możliwościom technicznym oraz 

różnorodności zrealizowanych już projektów wykonująca zarówno standardowe jak i nietypowe 

konstrukcje. Firma kształci w zawodach ślusarz i mechanik monter maszyn i urządzeń. 

 

 

 

 

http://www.tech-pol.com.pl/

