
Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku  
ul. Królowej Jadwigi 3 

 

Miesiąc marzec—kwiecień 

2018 

Centka 

W tym numerze: 

 

1. Akademickie Spotkania z ….                                  s .1 - 2 

2. Konkurs  wiedzy o teatrze                                         s.   2                                       

3.Góra Grosza                                                                s. 3 

4. Wojewódzkie Targi Edukacyjne w Kobylnicy             s. 3 

5. XII Pomorski Konkurs  Wiedzy o Samorządzie         s.4-5 

6.Dzień Otwarty Szkoły                                                   s. 5 

7.Konkurs: RAZEM DO ZAWODU                                  s. 6 

 

 

                                                              

Rok 2,  numer 10 

Akademickie Spotkania z Przedsiębior-
czością w Słupsku 

 Dnia 14 marca 2018 r. uczniowie klasy II techni-
kum oraz słuchacze klasy III liceum wraz z nauczycielami 
Urszulą Bocian, Ewą Lubarską oraz Anną Reszką wzięli 
udział w IV edycji Akademickich Spotkań z Przedsiębior-
czością pod patronatem Marszałka Województwa  Po-
morskiego - Mieczysława Struka oraz Prezydenta Miasta 
Słupska - Roberta Biedronia, które odbyły się na Akade-
mii Pomorskiej w Słupsku. 

W programie zaplanowano szkolenia, prelekcje i warszta-
ty, a także wystawiennictwo potencjalnych pracodawców, 
lokalnych przedsiębiorców oraz instytucji zajmujących 
się aktywizacją zawodową.  

Podczas Akademickich Spotkań z Przedsiębiorczością 
nasza szkoła zaprezentowała swoją szeroką ofertę eduka-
cyjną skierowaną do młodzieży i osób dorosłych zaintere-
sowanych dalszą nauką, zdobyciem nowych kwalifikacji 
czy nowego zawodu.   

Misją ASP jest nie tylko zaprezentowanie rynku pracy, 
ale również przedstawienie jak ważna jest aktywizacja 
zawodowa. W związku z tym w programie przewidziano 
prelekcje i warsztaty skierowane do osób stojących przed 
wyborem przyszłej drogi zawodowej.  
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Zakres programowy warsztatów i spotkań obejmo-
wał takie zagadnienia jak: 

„Personal branding – zbuduj swoją mar-
kę” – doradca zawodowy                                      
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdań-
sku o/z w Słupsku wskazywał w jaki spo-
sób zaistnieć ze swoją marką na rynku i 
jak osiągnąć sukces w branży, w której 
chcemy prowadzić swój biznes lub praco-
wać. 

„Zorientuj się na fundusze” – Lokalny 
Punkt Informacyjny Funduszy Europej-
skich wraz z Pomorskim Funduszem Po-
życzkowym wprowadził słuchaczy w 
świat Funduszy Europejskich prezentując 
w jaki sposób korzystać ze środków Fun-
duszy Europejskich, w jaki sposób po nie 
aplikować, które formy pomocy skiero-
wane są do osób młodych i w jaki sposób 
starać się o pożyczkę. 

„Sukces jest kobietą” – doradca zawodowy z 
WUP w Gdańsku o/z w Słupsku wskazy-
wał jak zostać przedsiębiorczą kobietą, 
nie bojącą się biznesowego ryzyka             
i jakie kroki  poczynić, by osiągnąć satys-
fakcję zawodową i osobistą. 

 „Formy pomocy kierowane do osób mło-
dych do 30 roku życia” – Powiatowy 
Urząd Pracy w Słupsku zaprezentował 
dostępne formy pomocy takie jak: świad-
czenie z tytułu wykonywania prac spo-
łecznie użytecznych, dodatek aktywiza-
cyjny czy też refundacja kosztów wypo-
sażenia lub doposażenia stanowiska pra-
cy. 

 
 Do tegorocznej edycji ASP włączyli się 
m.in.: PIP Okręgowy Inspektorat w Gdańsku, 
WUP    w Gdańsku, PUP w Słupsku, Urząd Staty-
styczny w Gdańsku, Komenda Miejska Policji                      
w Słupsku, Wojskowa Komenda Uzupełnień w 
Słupsku, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, 
Słupski Inkubator Technologiczny, Pomorska 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Centrum 
Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.  

Akademickie Spotkania z Przedsiębiorczością 
umożliwiły osobom zainteresowanym uzyskanie 
wielu informacji umożliwiających zaplanowanie 
swojej ścieżki kariery zawodowej, a także wzboga-
ciły wiedzę uczniów i słuchaczy dotyczącą podjęcia                                  
oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.  

Należy pamiętać o tym, że każdy dzień może przy-
nieść sukcesy, a pewność siebie i pasja to klucz do 
sukcesu.  

 

W dniach 22.03- 23.03.2018r.  
w zespołach klasowych: IB oraz IIIA /B został prze-

prowadzony konkurs wiedzy o teatrze. Zadaniem 
uczestników konkursu było udzielenie odpowiedzi  na 
pytania otwarte, wypisanie wyrazów z diagramu zwią-

zanych  
z teatrem oraz rozwiązanie krzyżówki wraz z poda-

niem znaczenia hasła.  Maksymalnie można było uzy-
skać 40 pkt. Największą liczbę punktów uzyskali na-

stępujący uczniowie: 

Daniel Tutkowski - I miejsce; 
  Jakub Binczycki    - II miejsce, 

     Anna Kozikowska – III miejsce, 
   Kasia Kisielewicz – III miejsce. 

 

Serdeczne gratulacje! 

Sprawozdanie 

z konkursu   
wiedzy  

o teatrze 
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W pierwszym dniu wiosny - 21 marca 2018 roku, 
odbyły się w Kobylnicy, Wojewódzkie Targi Eduka-
cji, w których uczestniczyła również i nasza szkoła. 
Wśród dziesiątek stoisk edukacyjnych z całego woje-
wództwa, wyróżnialiśmy się pięknymi białymi ko-
szulami z logo naszej szkoły, ,,drewnianymi Budow-
lańcami'', świetną grupą tancerzy z klasy IIa i bardzo 
zaangażowanymi w naszą promocję: Klaudią Szmal, 
Marcelem Stykiem, Kacprem Wietrzyńskim i Marci-
nem Cymkiem, który  z pasją i entuzjazmem opowia-
dał o naszej szkole i zachęcał gimnazjalistów do na-
uki u nas. Zainteresowanie oferowanymi przez nas 
kierunkami kształcenia było duże, odwiedziło nasze 
stoisko zarówno wielu gimnazjalistów, jak i nauczy-

 

Wojewódzkie Targi Edukacyj-
ne w Kobylnicy 

 

GÓRA GROSZA 

Samorząd Słuchaczy działający pod opieką pani 

Sylwii Golec-Kostrzewy i pani Doroty Kulczyń-

skiej oraz i Samorząd Uczniowski działający 

pod opieką pani Gabrieli Jakubowskiej po raz 

kolejny włączyły się do akcji GÓRA GROSZA. 

Celem tej akcji jest zebranie funduszy na pomoc 

dzieciom wychowującym się poza własną rodzi-

ną, w tym na tworzenie i dofinansowanie do-

mów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, po-

gotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastęp-

czych oraz domów dziecka, które realizują pro-

rodzinne programy wychowawcze. 

Akcja ma zasięg ogólnopolski, a patronuje jej 

Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Po przeliczeniu zebranych grosików okazało się, 

że w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia 

Ustawicznego w Słupsku zebraliśmy 186,43 zł. 

Serdecznie dziękujemy biorącym udział w akcji 

za hojny gest! 
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XIII Pomorski Konkurs Wiedzy  
o Samorządzie Terytorialnym 

Jak co roku w naszym mieście organizowany jest 
Pomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Tery-
torialnym. Pierwszym etapem są eliminacje 
szkolne, kolejnym powiatowe. W tym roku elimi-
nacje powiatowe odbyły się w Zespole Szkół Bu-
dowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słup-
sku.  Gościliśmy młodzież wraz z opiekunami ze 
wszystkich szkół ponadgimnazjalnych ze Słupska 
. 

TARGI PRACY 

Dnia 23 marca 2018 r. uczniowie klasy III c ZSZ 
wraz z nauczycielami Urszulą Bocian                      
oraz Mieczysławem Gawrysiem wzięli udział W Tar-
gach Pracy, które odbyły się w Zespole Szkół Tech-
nicznych w Słupsku. 
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 Na targach obecne były zarówno małe, jak i duże przedsię-
biorstwa, działające m.in.  w branży IT, automatyce, energe-
tyce, finansach, mediach, przemyśle drzewnym i budowla-
nym, handlu i usługach. Uczniowie podczas Targów Pracy 
mogli zapoznać się z ofertą potencjalnych pracodawców,  
a  dla lokalnych firm była to okazja do zaprezentowania swo-
jej oferty zatrudnienia oraz możliwość znalezienia chętnych 
do odbycia praktyk i staży zawodowych.   Podczas Targów 
Pracy nasza szkoła zaprezentowała swoja ofertę edukacyjną 
skierowaną  do osób dorosłych zainteresowanych  dalszą na-
uką, zdobyciem nowych kwalifikacji   lub nowego zawodu.  

DZIEŃ OTWARTY W NASZEJ SZKOLE 

W dniu 6 kwietnia 2018 r. odbył 
się w Zespole Szkół Budowlanych  
i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku, 
po raz drugi DZIEŃ OTWARTY SZKO-
ŁY. Uroczyste rozpoczęcie miało miejsce 
w sali gimnastycznej. Przybyli gimnazja-
liści mieli sposobność bezpośrednio 
uczestniczyć w konferencji: POSTAW 
NA SŁOŃCE dotyczącej   odnawialnych   
źródeł energii  oraz zapoznać się  z ofertą 
edukacyjną na rok szkolny 2018/19. Swo-
ją obecnością konferencję zaszczycił Pre-
zydent Robert Biedroń, Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrza-
nowska,  prezesi spółek miejskich, eks-
perci  oraz zaproszeni goście. Wszyscy 
mogli podziwiać dynamiczne i żywioło-
we układy zespołu tanecznego. Natomiast 
dla żądnych wiedzy i ciekawych świata 
nauki gimnazjalistów, nauczyciele wraz  
z uczniami naszej szkoły przygotowali 
pokaz z wykorzystaniem hologramów , 
 a także  eksperymenty z zakresu chemii  
i fizyki. Oczywiście nie zabrakło gier  
i zabaw matematycznych oraz sporto-
wych.  Można było również  pobujać  
w chmurach i dowiedzieć się nieco wię-
cej na temat epok, spróbować swoich sił 
w projektowaniu w programach Sketchup 
i AutoCad. Były też gry językowe, pora-
dy fryzjersko-kosmetyczne, pyszny żurek 
i ciasta.   

 
W warunkach symulacyjnych 

można było skonfrontować swoje umie-
jętności budowlane  i ułożyć np.  ścianę  
z kafelek albo zmurować przewód komi-
nowy.  
A wszystko po to, aby przybliżyć spo-
łeczności lokalnej tym, czym zajmuje się 
szkoła na co dzień. 
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Redakcja : nauczyciele bibliotekarze

Sukces naszych uczniów w woje-
wódzkim konkursie: 

 RAZEM DO ZAWODU 

W konkursie „Razem do zawodu" wystarto-

wało 195 uczniów szkół zawodowych, którzy 

utworzyli 46 zespołów projektowych. Każdy ze-

spół pod okiem opiekuna przygotowywał nowa-

torski projekt w jednej z czterech kategorii: 

 technologie informacyjne i komunikacyjne 

(ICT), elektronika, 

 transport, logistyka i motoryzacja, 

 turystyka, sport i rekreacja, 

budownictwo. 

Na etapie powiatowym konkurs odbył się  

w Gdańsku, Gdyni, Malborku i Bytowie. Konkur-

sy dla uczniów pomorskich szkół zawodowych 

przeprowadzone zostały przez Regionalną Izbę 

Gospodarczą Pomorza, działającą na zlecenie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomor-

skiego, w ramach projektu „Programy motywa-

cyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodo-

wych" realizowanego przez samorząd wojewódz-

twa pomorskiego w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020. 

Na uroczystej Gali Finałowej w PPNT – Po-

morskim Parku Naukowo- Technologicznym w Gdyni 

nasi uczniowie w składzie: Michał Szulga, Jakub 

Stec, Łukasz Lipiński, Klaudia Malek, Jakub 

Grzeszczak, Natalia Piotrowska, Martyna Kępska, 

Weronika Kubisiak i Patrycja Środa- autorzy pro-

jektów „Koncepcja budowy Centrum Sportowo- Re-

kreacyjnego” oraz „Koncepcja budowy Centrum Biu-

rowo-Konferencyjne w Słupsku CeBeK” znaleźli się 

w zespołach wyróżnionych. 

Grupa chłopców zdobyła III miejsce, natomiast dziew-

częta w pełni zasłużone wyróżnienie. Wszyscy nagro-

dzeni otrzymali nagrody finansowe w postaci bonów. 

Gratulujemy ! 


