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W ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku 

pracy – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego zorganizowano innowacyjne wydarzenie pt. TYDZIEŃ 

ZAWODOWCA.  

Celem przedsięwzięcia było promowanie kształcenia zawodowego poprzez 

zaprezentowanie wszystkich kierunków zawodowych oferowanych przez Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych im. gen. W. Sikorskiego w Pomiechówku. 

Przez cztery dni w naszej szkole odbywały się prelekcje dla uczniów i nauczycieli z 

fachowcami z poszczególnych branż.  

Tematyka prelekcji: 

1.”Warsztaty z doradztwa edukacyjno-zawodowego.”  

2.”Profesjonalna obsługa klientów, w tym podróżnych w portach i terminalach.”  

3.”Zagrożenia bezpieczeństwa w porcie lotniczym.”  

4.”Kuchnia regionalna – mazowiecka.”  

5.”Savoir-vivre w praktyce.”  

6.”Protokół dyplomatyczny.”  

7.”Pogadanka dotycząca aktualnych trendów i potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.”  

8.”Dział personalny zakładów pracy.”  

W kolejnym dniu odbył się FESTIWAL ZAWODÓW dedykowany w szczególności 

uczniom szkół podstawowych, ale również otwarty dla społeczności lokalnej.  

Uczniowie wspólnie z nauczycielami zaaranżowali stanowiska pracy na których 

zaprezentowali poszczególne zawody i umiejętności zdobyte na dodatkowych zajęciach, 

szkoleniach i kursach. 

Działania przeprowadzone w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją 

sukcesu na rynku pracy – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku” w okresie od sierpnia 2019 r. do października 2021r.: 

- dla uczniów: 

 kurs cukierniczy,  

 kurs barista,  

 kurs z zakresu obsługi kas fiskalnych,  

 kurs personel pokładowy tj. steward/ stewardessa cabin crew,  

 kurs z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych kategorii II WJO, 

 szkolenia z zakresu rozwijania umiejętności uniwersalnych tj. kompetencji 

społecznych i interpersonalnych niezbędnych na rynku pracy – „Aktywni społecznie”, 

 zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, 
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 dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki służące wyrównywaniu 

dysproporcji edukacyjnych uczniów pt. „Matematyczne wyzwania”, 

 dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów pt. „Informatyczne wyzwania 

– informatyka, programowanie, robotyka”, 

 wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, 

- dla nauczycieli 

 studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego dla nauczycieli,  

 kurs doskonalący z zakresu umiejętności sommelierskich dla nauczycieli , 

 kurs doskonalący z zakresu carvingu dla nauczycieli . 

Na Festiwalu Zawodów hotelarze wcielili się w recepcjonistów i przedstawili scenki 

recepcyjne dotyczące zameldowania gości (wykorzystali programu hotelowego KW Hotel, 

drukarkę i kasę fiskalną oraz urządzenie wielofunkcyjne). Zaprezentowali również 

stanowisko pokojowej (procedurę mycia podłogi przy użyciu wózka hotelowego). W 

fantazyjny sposób zaaranżowali sposób składania ręczników. 

Stewardessy i stewardzi na stanowisku zaaranżowanym na mini lotnisku przy 

wykorzystaniu detekcyjnej bramki do wykrywania metali, zaprezentowali scenki sytuacyjne 

dotyczące procedur operacyjnych oraz wszelkich wymogów bezpieczeństwa obowiązujących 

na lotniskach i w samolocie. Przedstawili również obsługę systemu biletowego, bileterki. 

Bariści zaprezentowali fantazyjną sztukę przygotowywania i parzenia kawy. 

Cukiernicy przy zastosowaniu urządzenia do miksowania zamrożonych produktów - 

najnowsze techniki przygotowania lodów, sorbetów, sałatek. Przygotowali też czekoladowe 

desery i ciasteczka. 

Nauczyciele i uczniowie, którzy nabyli umiejętności rzeźbienia w owocach i w 

warzywach przeprowadzili cykl ciekawych warsztatów z carvingu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


