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Załącznik nr 3 

JAWORZNICKI MARATON PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2020 

Szczegółowe sprawozdania z placówek: 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Jaworznie, koordynator: Monika 

Lisiecka-Rech 

 08.12.2020 - „Jak zostałem fryzjerem?” spotkanie on line z absolwentem 

szkoły dla uczniów klas ósmych- branża fryzjerska, organizator: Monika 

Rech 

 09, 17.12.2020 - „Diagnostyka samochodowa wczoraj i dziś”- warsztaty 

dla uczniów klas ósmych-branża motoryzacyjna, organizator: M. Dziubanik 

 09.12.2020 - „Kuchnia Twoich marzeń”- warsztaty dla uczniów klas 

ósmych oraz drugiej technikum – branża budowlana, organizator: D. Jońca 

 10.12.2020 - „Dlaczego warto być wolontariuszem?”- spotkanie                      

dla uczniów klas ósmych-branża fryzjerska i pozostałe, organizator: A. 

Kloc, M. Rech 

 15.12.2020 - „Górka (GARAGE) na wielkiej scenie”- prezentacja 

przedsięwzięcia uczniom klas ósmych – branża motoryzacyjna, 

organizator: B. Hałas 

 17.12.2020 -„Jak zostać fachowcem”-spotkanie na temat kształcenia                  

w Branżowej Szkole I stopnia- wszystkie branże, organizator: M. Rech 

  

Zgłaszanie do udziału w wydarzeniach odbywało się za pośrednictwem doradców 

zawodowych w szkołach podstawowych.  Odbyły się spotkania na temat 

wolontariatu-(1 osoba) oraz na temat diagnostyki (3 osoby). Byli też chętni na 

spotkanie o Branżowej Szkole ale niestety nie połączyli się. 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Jaworznie, koordynator: Anna 

Skrzydłowska 

 W czasie trwania JMP*: „Własna firma - Włoska Pizzeria Matarello" - 

spotkanie z przedsiębiorcami w ramach Projektu Przedsiębiorcze Jaworzno 

(film ze spotkania) - szkoła ponadpodstawowa: 49 uczniów 



 10.12.2020: „Kompetencje przedsiębiorcze w kreowaniu kariery 

zawodowej. Konsultantka ślubna - zawód z przyszłością. Spotkanie                        

w ramach Projektu JIG Przedsiębiorcze Jaworzno (film ze spotkania).”: 

 szkoła podstawowa: 3 uczniów  

 szkoła ponadpodstawowa: 33 uczniów 

 17.12.2020 Warsztaty gastronomiczne on-line dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych – 70 uczniów 

 

Z uwagi na możliwość odtworzenia filmu w dowolnym momencie i braku 

chętnych w proponowanym terminie, działanie zrealizowano w czasie trwania 

JMP. 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, koordynator: 

Teresa Mulka-Łuszcz  

- dla klas ósmych: 

 "Projektowanie graficzne i wizualizacja projektu z użyciem mockupów”- 

warsztaty i informacje o branży graficzno-poligraficznej- prowadząca        

p. Sylwia Nowak (13 uczestników ze szkół podstawowych, 1 licem);  

 "Projektowanie banera reklamowego" - warsztaty i informacje o branży 

graficzno-reklamowej - prowadząca p. Sylwia Nowak (6 uczestników                 

ze szkół podstawowych); 

 "Jak zostać fotografem?" Prezentacja zawodu i warsztaty - prowadzący                  

p. Kamil Myszkowski (12 uczestników ze szkół  podstawowych                            

i 1 technikum); 

 "Układy mechatroniczne sterowane ręcznie". Prezentacja zawodu  

i warsztaty -prowadzący p. Mirosław Kowalczyk (6 uczestników ze szkół 

podstawowych); 

 "Układy mechatroniczne sterowane automatycznie". Prezentacja zawodu             

i warsztaty - prowadzący p. Mirosław Kowalczyk (5 uczestników ze szkół 

podstawowych); 

- dla uczniów zarówno szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych: 

 "Fotografia produktowa- Jak robić zdjęcia żywności?"  warsztaty                            

i przedstawienie branży reklamowo-fotograficznej- prowadząca p. Martyna 

Nowak (10 uczniów ze szkół podstawowych i 4 z technikum) 

 "Social media- co wie o nas Facebook i Google?"  Spotkanie dla uczniów 

dotyczące branży reklamowej – prowadząca p. Martyna Nowak                        

(42 uczestników z technikum i liceum i 7 ze szkół podstawowych); 



 "Psychologia zachowań konsumenta- Co robią sklepy, żebyś kupował 

więcej?" Spotkanie dla uczniów dotyczące branży reklamowej – 

prowadząca p. Martyna Nowak (40 uczestników z technikum i liceum               

i 7 ze szkół podstawowych); 

 "Działalność firmy WASKO S.A. Projekty i technologie używane                         

do tworzenia nowych rozwiązań. Kompetencje, jakich poszukujemy                   

u kandydatów do pracy." Spotkanie dla uczniów dotyczące branży 

teleinformatyczno-automatycznej i programistycznej – prelekcja 

prowadzona przez p. Marka Woszczynę (uczestnicy:68 z techników                  

i z liceów + 6 szkoły podstawowe); 

 „Dobra woda z automatu. Praca w branży komunalnej.” Spotkanie                     

dla uczniów dotyczące branży komunalnej i oczekiwań pracodawcy                      

w mieście – prelekcja prowadzona przez p. Sławomira Grucla                           

(87 uczestników z techników i liceów);  

 „Kariera w IT. Zwróć na siebie uwagę!” Spotkanie z absolwentem na temat 

branży IT i rekrutacji nowych pracowników do duży firm, np. ING TECH 

Poland- prelekcja prowadzona przez p. Przemysława Starczynowskiego     

(97 uczestników, w tym 7 ze szkół podstawowych, a 90 z technikum                   

i liceum); 

 "Poznaj zawód elektryk i branżę elektryczną. Oczekiwania pracodawców               

i sytuacja na lokalnym rynku pracy." Spotkanie z pracodawcą na temat 

branży elektrycznej i elektrotechnicznej z firmy e-dubiel.pl- prelekcja                  

p. Sławomira Dubiela ( 36 uczestników z technikum i liceum; 5 ze szkoły 

podstawowej) 

 Spotkanie dla uczniów szkół ponadpodstawowych ze studentem uczelni             

w Amsterdamie  nt. studiów za granicą- prelekcja p. Miłosza Husara.                

(54 uczestników z liceum i technikum) 

 

 

 


