Częstochowa, 10.11.2017r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy gimnazjów
rejonu częstochowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, przesyłamy szczegółowe informacje o terminach
i miejscach prezentacji mających odbyć się w ramach tegorocznej edycji Tygodnia Lokalnych
Branż Zawodowych wraz z dwoma Kartami Zgłoszenia Uczniów. Adresatem podejmowanych
działań są uczniowie gimnazjum. Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych odbędzie się w dniach
od 27.11.2017r. do 1.12.2017r. w Częstochowie. Pokaz czynności zawodowych w miejscach
praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu w dniach od 27.11.2017r. do 15.12.2017r.
Celem podejmowanych działań jest zapoznanie uczniów z zawodami i branżami
obecnymi w lokalnej ofercie edukacyjnej oraz na lokalnym rynku pracy. Pragniemy dostarczyć
uczniom gimnazjum wiedzy na temat edukacji zawodowej oraz pozytywnych przykładów
rozwoju zawodowego w lokalnym środowisku. Działania te są ważnym elementem wsparcia
Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
W tym roku przewidujemy prezentację lokalnych branż i zawodów w następujących
formach:
1. Krótkie prezentacje filmowe branż i zawodów,
2. Aktywne formy prezentacji czynności zawodowych przedstawione przez uczniów szkół
ponadgimnazjalnych,
3. Pokazy czynności zawodowych na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach i firmach,
4. Ćwiczenia praktyczne dla uczniów gimnazjów,
5. Informacje o ścieżkach edukacyjnych prowadzących do zawodów,
6. Informacje o rynku pracy w branżach, zawodach,
7. Informacje o szkołach kształcących w zawodach.
Prezentacje branż i zawodów z nimi związanych odbywać się będą w Częstochowie
w następujących miejscach i terminach:
1. Branża usług osobistych i gastronomiczna (zawody: technik ekonomista, technik fotografii i
multimediów, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, technik
usług fryzjerskich, technik obsługi turystycznej, technik logistyk, technik spedytor, technik
żywienia i usług gastronomicznych, fryzjer, fotograf, sprzedawca, magazynier , wędliniarz,
piekarz, ciastkarz, kelner). Czas trwania spotkania dla jednej grupy uczniów (ok. 30-osobowej)
wynosić będzie: ok. 1,5 godziny.
Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowy, ul. Wały Dwernickiego 117/121,
w dniach 28.11.2017r. i 29.11. 2017r., w godz. 9.00–14.00.

Pokaz czynności zawodowych w miejscach praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu.
Czas trwania spotkania dla jednej grupy uczniów wynosić będzie : ok. 1 godziny.


CKZiU (fryzjer, krawiec, technik przemysłu mody) ul. Przechodnia 11/15 w
Częstochowie w dniu 29.11.2017r. w godz.9.00- 14.00; 6.12.2017r. i 13.12.2017r. w
godz. 12.30-15.30 (grupy 10 osobowe)



Hotel Restauracja „Złote Arkady”(technik hotelarstwa, kelner, kucharz) ul. Boya –
Żeleńskiego 12 w Częstochowie w dniu 29.11.2017r. godz.10.00 -12.00 (grupa do 10
osób)



Zespół Szkół Gastronomicznych (technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner,
kucharz, piekarz, cukiernik, wędliniarz) ul. Worcella 1 w Częstochowie w dniach
28.11.2017r. i 29 11.2017r w godz. 9.00 – 13.00



Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (technik żywienia i usług
gastronomicznych,) ul. Niepodległości 16/18 w Częstochowie w dniu 29.11.2017r.
godz.10.00 -13.00



Zakład Cukierniczy „Michaś” ul. Pułaskiego 123 w Częstochowie w dniach
28.11.2017r.,29.11.2017r.,30.11.2017r., 1.12.2017r., 4.12.2017r., 5.12.2017r.,
6.12.2017r.,7.12.2017r., 8.12.2017r., 11.12.2017r., 12.12.2017r., 13.12.2017r.,
14.12.2017r., 15.12.2017r. godz.9.00 – 12.00 (grupa do 8 osób)

2. Branża technologii IT (zawody: technik informatyk, technik teleinformatyk, technik grafiki i
poligrafii cyfrowej, technik tyfloinformatyk, technik realizacji dźwięku, optyk-mechanik,
zegarmistrz, drukarz, introligator). Czas trwania spotkania dla jednej grupy uczniów (ok. 30osobowej) wynosić będzie: ok. 1,5 godziny.
Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowy, ul. Wały Dwernickiego 117/121,
w dniu 30.11. 2017r., w godz. 9.00–14.00.
3. Branża kształtowania środowiska, branża przetwórstwa, branża lotnicza, (zawody: technik
architektury krajobrazu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik geodeta,
technik mechanik lotniczy). Czas trwania spotkania dla jednej grupy uczniów (ok. 30osobowej) wynosić będzie: ok. 1,5 godziny.
Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowy, ul. Wały Dwernickiego 117/121,
w dniu 30.11. 2017r., w godz. 9.00–14.00.
4. Branża mechaniczna i elektryczno-elektroniczna (zawody: technik elektryk, technik
elektroenergetyk technik elektronik, transportu szynowego, technik mechatronik, technik
chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych, elektryk, elektronik, mechanik
monter maszyn i urządzeń, mechatronik, operator obrabiarek skrawających, operator maszyn i
urządzeń odlewniczych). Czas trwania spotkania dla jednej grupy uczniów (ok. 30-osobowej)
wynosić będzie: ok. 1,5 godziny.

Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowy, ul. Wały Dwernickiego 117/121,
w dniu 30.11. 2017r., w godz. 9.00–14.00
Pokaz czynności zawodowych w miejscach praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu.
Czas trwania spotkania dla jednej grupy uczniów wynosić będzie : ok. 1 godziny.



WULKAN – Odlewnia Żeliwa ul. Tartakowa 31w Częstochowie w dniu 29.11.2017r.
godz.10.00(grupa do 15 osób), 4.12.2017r. godz.10.00 (grupa do 15 osób) , 8.12.2017r.
godz.10.00 (grupa do 40 osób)
CKZiU ul. Przechodnia 11/15 w Częstochowie w dniach 29.11.2017r. w godz.10.0014.00; 6.12.2017r. i 13.12.2017r. w godz. 12.30-15.30 (grupa do 10 osób)

5. Branża samochodowa (zawody: technik pojazdów samochodowych, technik
elektroenergetyk transportu szynowego; blacharz samochodowy, lakiernik, elektromechanik
pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych). Czas trwania spotkania dla
jednej grupy uczniów (ok. 30-osobowej) wynosić będzie: ok. 1,5 godziny.
Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowy, ul. Wały Dwernickiego 117/121,
w dniu 30.11.2017r.., w godz. 9.00–14.00.
Pokaz czynności zawodowych w miejscach praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu.
Czas trwania spotkania dla jednej grupy uczniów (ok 15 osób) wynosić będzie : ok. 1 godziny.





AUTOKOMPLEKSY ul. Sabinowska 153 w Częstochowie w dniu
29.11.2017r.,30.11.2017r., 5.12.2017r., 6.12.2017r. godz.11.00 (grupa do 15 osób)
SALON BMW i FORD ul. Jagiellońska 147/151 w Częstochowie w dniach 28.11.2017r.,
29.11.2017r.,7.12.2017r., 8.12.2017r. godz.10.00 (grupa do 15 osób)
MPK Częstochowa Nowoczesna stacja obsługi tramwajów Al. Niepodległości 30 w
Częstochowie w dniach 28.11.2017r., 29.11.2017r., 5.12.2017r. 6.12.2017r. godz.10.00
(grupa do 15 osób)
CKZiU ul. Łukasińskiego 32/38 w Częstochowie w dniach 28.11.2017r. w godz.9.0014.00, 5.12.2017r. i 12.12.2017r. w godz.12.30-15.30 (grupa do 10 osób)

7. Branża budowlana (zawody: technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik renowacji elementów architektury;
monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w
budownictwie, monter konstrukcji budowlanych, dekarz, zbrojarz- betoniarz, cieśla).
Pokaz czynności zawodowych w miejscach praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu.
Czas trwania spotkania dla jednej grupy uczniów (10-15 osób) wynosić będzie : ok. 1 godziny.


KOBNEXT – budowa budynku mieszkalnego przy ul. Św. Jana w Częstochowie w dniu
27.11.2017r. god.10.00 (grupa 15 osób)



KOMOBEX INEL– budowa Galerii Libero w Katowicach termin będzie ustalony po
27.11.2017r.. Firma sponsoruje przejazd na budowę (9 uczniów + 1 opiekun)







Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Jaskrowska 14/20 w Częstochowie,
Centralne Laboratorium badania wody i ścieków– 4.12.2017r. godz.10.00 (grupa 15
osób)
Włodar ul.Gminna 42 w Częstochowie– 11.12.2017r. godz.10.00 (grupa do 20osób)
Miastoprojekt ul.Szymanowskiego 15 w Częstochowie w dniu 6.12.2017r. godz.10.00
(grupa do 15 osób)
CKZiU ul. Łukasińskiego 32/38 w Częstochowie w dniach 28.11.2017r. w godz.9.0014.00; 5.12.2017r. i 12.12.2017r. w godz.12.30-15.30 (grupa do 10 osób)

W przypadku zainteresowania udziałem uczniów Państwa Szkoły w Tygodniu Lokalnych
Branż Zawodowych uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej KARTY ZGŁOSZENIA
UCZNIÓW i odesłanie jej na nasz adres pocztą elektroniczną w terminie do dnia
20.11.2017 r.do godz.12.00. Pocztą zwrotną zostanie Państwu przekazana informacja o
dokładnym terminie (godzinie) udziału uczniów w spotkaniu/spotkaniach.
W zgłoszeniu prosimy również o podanie numeru telefonu Opiekuna grupy.
Adres do korespondencji zwrotnej:
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Centrum Informacji Zawodowej
w Częstochowie, ul. Marysia 93B
tel. (34) 361-93-92;
Adres e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl

