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„Bądź autorem swojej 
kariery!”- tak brzmiało hasło 
przewodnie Ogólnopolskiego 

Tygodnia Kariery 
 

W dniach 17-21 października uczniowie naszej 

szkoły spotkali się z pracownikami oraz 

właścicielami różnych firm a także  odwiedzili 

pobliskie  miejsca pracy.  Była to doskonała 

okazja aby poznać specyfikę różnych zawodów, 

jak również rozwinąć swoje zainteresowania. 



 
Uczniowie „zerówek” już 

wiedzą, że odgłosy ze szkolnej 
piwnicy to nie duchy lecz …  

odgłosy szlifowania, wiercenia, 
spawania, naprawiania                               

i narzędzi przestawiania  
 

Odwiedziny w warsztacie panów 
konserwatorów 

    





Uczniowie 3a na baczność 

stali, gdy tatę Wiktorii witali 



O swojej pracy opowiedział 

tata Jagody z 1a.                                 

Pan Bartłomiej z zawodu jest 
mechanikiem 

samochodowym. Na zajęcia 
przyniósł pełną skrzynkę 

narzędzi: kluczy, śrubokrętów.  

O                         



 
Jak wygląda „piórnik” 

mechanika dowiedzieli się 

również uczniowie kl. 2b 



W „męskim świecie” jakim jest 
warsztat samochodowy bardzo 

szybko zaklimatyzowały się 
dziewczynki. Chłopcy przeszli 

do konkretów: przegląd 
techniczny auta, oglądanie 

podwozia, szukanie hamulców i 
sprawdzanie ciśnienia w kołach. 

 







Wizyta uczniów kl.1a w 

Centrum Stomatologii 



Uczniowie wiedzą jak o zęby 
dbać, żeby przyszłych 

pracodawców uśmiechem 
czarować 

  



 
Paluszek i główka to nie tylko 
szkolna wymówka ale… okazja 

by bliżej poznać zawód 
pielęgniarki 





3c dobrze wie, że farmaceutka 
nie tylko leki podaje. 

Spotkanie z mamą Amelki. 



W 2b też działo się, tam 

magicznym pyłem w kolorze 
tęczy włosy dziewczynek 

obsypano   



Pani Justyna, mama Marty-                       
z zawodu fryzjerka, pokazała 

uczniom niezbędne narzędzia,  
opowiedziała kogo lubi czesać, 

jakie fryzury wykonuje najczęściej 
i zaprezentowała wszystkim 
dzieciom jak przyjemny jest 
masaż głosy w trakcie mycia 

włosów.A na koniec… 

O   



 
Pani Justyna zaczarowała 
chłopców w batmanów  

 



Pani Lucyna z Biblioteki 
Pedagogicznej zawody 

związane z książką uczniom 
przybliżyła 

O Kto to introligator, wydawca, ilustrator, 

księgarz, bibliotekarz? - 

 każdy uczeń wie! 





 
 
 

Gazetki tematyczne szkołę 
przyozdobiły, niektóre po 

angielski u niemiecku zawody 
nam przybliżyły 

 





Pamiętacie reklamę tv z udziałem 
siatkarza Bartka Kurka i Jego 

młodszego brata? 
 
 
 

O              

https://www.youtube.com/watch?v=xvByu9

hqi2s&feature=share_email 



W reklamie tej pada magiczne 
zdanie : 

„ TY MOŻESZ ZOSTAĆ 
KIMKOLWIEK CHCESZ!” 

O A kim pragną zostać w przyszłości uczniowie 

SP1? Jakie zawody uważają za 

najciekawsze? Zobaczcie sami… 















 
 

Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom konkursu za 

pomysłowe i ciekawe prace. 
Wkrótce wyniki konkursu i 

wystawa prac 

O                               



Serdeczne podziękowania dla Pań:  
 

Lucyny Jabłeka, Katarzyny Jazowskiej,                              
Justyny Mamok , Justyny Wróbel, Małgorzacie 

Szypuła 
 

Serdeczne podziękowania  dla  Panów: 
Bartłomieja Hulbój, Andrzeja Gwoźdź,                   

Grzegorza Żak, pana Stanisława oraz Edka  
oraz  

Centrum Stomatologii Dam-Dent za poświęcony 
czas oraz interesujące prezentacje wykonywanych 

zajęć.  
Życzymy wielu sukcesów zawodowych                                

oraz osobistych. 
 


