KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW edycja VII 2021 r.
Nazwa szkoły/placówki

Miejsce
(forma
realizacji)

Nazwa wydarzenia

Godzina

Adres mailowy
szkoły/placówki

Prezentacja oferty: link

12 kwietnia 2021 r.
ZSPS - Plakat Tydzień Zawodowca
http://zsps.krakow.pl/index.php/2021/03/23/kr
akowski-tydzien-zawodowcow/
http://zsps.krakow.pl/

Plakat informacyjny.

Pokaz barmański.

krótkie wejścia
on-line na żywo
przez stronę główną
ZSPS

10.00 - 11.30

ZSPS - Strona główna :
http://zsps.krakow.pl/

Pokaz cukierniczy z udziałem pracodawcy.

krótkie wejścia
on-line na żywo
przez stronę główną
ZSPS

9.30 - 12.00

ZSPS - Strona główna :
http://zsps.krakow.pl/
ZSPS -Rekrutacja:
http://zsps.krakow.pl/index.php/rekrutacja/

Pokaz kulinarny z udziałem pracodawcy.

krótkie wejścia
on-line na żywo
przez stronę główną
ZSPS

9.00 - 11.30

Pokaz carvingu - rzeźbienia w warzywach i owocach.

krótkie wejścia
on-line na żywo
przez stronę główną
ZSPS

10.00 - 13.00

Dyżur pedagoga - informacje o klasach integracyjnych.

on-line na żywo
przez stronę główną
ZSPS

12.30-16.00

Technik automatyk- zawód przyszlości.

online na Platformie
Ms Teams wejście
przez stronę ZSM1

11.00-13.00

Technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych,
elektromechanik pojazdów samochodowych - prezentacja stanowisk dydaktycznych
silnikowych i na samochodach dydaktycznych.

online na Platformie
Ms Teams wejście
przez stronę ZSM1

12.00-13.00

Technik Mechatronik, technik automatyk i technik robotyk. Prezentacja zawodów i
bazy techno-dydaktycznej.

online na Platformie
Ms Teams wejście
przez stronę ZSM1

16.00-17.00

Prezentacja budynku szkoły. Informacje o nowych zawodach: technik organizacji
turystyki, magazynier logistyk, kierowca mechanik, klasa wielozawodowa.

budynek szkoły

8.00-14.00

Prezentacja pracowni fryzjerskich - "Historia kontra współczesność".

pracownie fryzjerskie
w budynku
Warsztatów
szkolnych przy
głównym budynku
szkoły

8.00 -10.00

Prezentacja pracowni mechanicznych i symulatorów - "Zawody przyszłości".

budynek Warsztatów
szkolnych oraz sala
Symulatorów

10.00-12.00

Prezentacja pracowni logistycznych - "Logistyka - branża przyszłości".

budynek szkoły

12.00-14.00

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2

System diagnostyki pokładowej OBD II, diagnozowanie stanu technicznego
samochodu przy pomocy urządzenia Bosch KTS 540.

sekretariat.szkoly@zsps.krakow.pl

ZSPS - Strona główna :
http://zsps.krakow.pl/
ZSPS - wirtualny spacer po szkole:
https://zsps.wkraj.pl/html5/index.php?id=7961
2
ZSPS - Strona główna :
http://zsps.krakow.pl/
ZSPS - Film o szkole:
https://www.youtube.com/watch?v=jWKsst3D
O2I
ZSPS - Strona główna :
http://zsps.krakow.pl/

zsm1krakow@iap.pl

www.zsm1krakow.pl

zsm2@zsm2krakow.pl

https://zsm2krakow.pl/rekrutacja/ofertaedukacyjna-2021-2022

strona internetowa
szkoły, prezentacja
wideo

strona internetowa
szkoły, prezentacja
wideo
strona internetowa
Programowanie robotów. Algorytm programowania, sterowanie robotami.
szkoły, prezentacja
wideo
strona internetowa
Symulacja działań urządzeń mechatronicznych.
szkoły, prezentacja
wideo
strona internetowa
Druk 3D. Pokaz modelowania i wydruk modelu 3D.
szkoły, prezentacja
wideo
strona internetowa
Tworzenie stron www i programowanie aplikacji webowych. Tworzenie algorytmu
szkoły, prezentacja
aplikacji.
wideo
strona internetowa
Symulacja działań przyrządów pokładowych w statkach powietrznych, symulacja lotu. szkoły, prezentacja
wideo
Mechatronika samochodowa. Symulacja montażu i działania układu oświetlenia
samochodu.

Zespół Szkół Mechanicznych nr 3

Zwiedzanie szkoły - wirtualny spacer

s@zespolszkolmechanicznych.edu.
pl,
https://www.zespolszkolmechanicznych.edu.pl/
zespolszkolmechanicznych3@gma
oferta/
il.com

strona internetowa
szkoły

Jaki zawód wybrać? Spotkania z doradcą zawodowym, kierownikiem szkolenia
praktycznego oraz nauczycielami - zawodowcami

platforma Microsoft
Teams, dołączenie do
spotkania przez

16.30-18.00

Pomiar ciśnienia za pomocą sondy Prandtla - warsztaty lotnicze.

Aplikacaja MS
Teams.

13.00 - 14.00

Lotnictwo jako branża przyszłości.

Aplikacaja MS
Teams.

11.50 - 12.50

Karciane sztuczki.

Aplikacaja MS
Teams.

10.00 - 11.00

Brytyjskie stewardessy - lekcja makijażu.

Aplikacaja MS
Teams.

10.00 - 10.30
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Nazwa szkoły/placówki

Zespół Szkół Mechanicznych nr 4

Nazwa wydarzenia

Miejsce
(forma
realizacji)

Godzina

Rola psa na lotnisku - spotkanie z psim behawiorystą.

Aplikacaja MS
Teams.

10.45 - 11.15

Travelling Q&A - podróżnicze pytania i odpowiedzi.

Aplikacaja MS
Teams.

13.00 - 13.30

Pokerstars - ucz się z Samorządem Uczniowskim.

Aplikacaja MS
Teams.

10.00-11.00

#chodźże

film na stronie szkoły

9.00-14.00

Generał Nil - a kto to taki?

film na stronie szkoły

9.00-14.00

Try it out - pokaz Samorządu Uczniowskiego.

Aplikacaja MS
Teams.

9.00-14.00

Rodzaje silników i paliw, jakie można spotkać w lotnictwie oraz przemyśle
kosmicznym.

Aplikacaja MS
Teams.

11.00-11.45

Adres mailowy
szkoły/placówki

Prezentacja oferty: link

zsm4@wp.pl

https://zsmnr4.edupage.org/a/krakowskitydzienzawodowcow?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ
zNSZzdWJwYWdlPTA%3D

http://www.zsel1.pl/technik_automatyk.zip
http://www.zsel1.pl/technik_elektronik.zip
http://www.zsel1.pl/technik_informatyk.zip
http://www.zsel1.pl/technik_programista.zip
http://www.zsel1.pl/technik_oze.zip
http://www.zsel1.pl/technik_elektryk.zip

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1

Prezentacja oferty zawodów.

on-line

24h/7

szkola@zsel1.krakow.pl

Zespół Szkół Elektrycznych nr 2

Sterowanie pracą siłowników pneumatycznych za pomocą sterownika PLC i Panelu
HMI.

on-line

24h/7

zsel@elektryk2.krakow.pl

https://elektryk2.krakow.pl/tydzienzawodowcow-2021/

Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1

"Od projektu do wyrobu gotowego" - zajęcia otwarte w pracowniach wytwarzania
wyrobów odzieżowych.
Zwiedzanie pracowni szkolnych

sala 3, 4,

11.00 - 14.00

zso1.krakow@neostrada.pl

https://www.youtube.com/watch?v=C6qHDq0h
eek

Zespł Szkół Geodezyjno Drogowych i
Gospodarki Wodnej

Prezentacja zawodu technik geodeta.
Prezentacja zawodu technik logistyk.
Prezentacja zawodu technik ochrony środowiska.

Instumetarium
geodezyjne, sala 54,
sala 39

10.00-14.00

zsgdigw@wp.pl

http://www.szkolaimnarutowicza.krakow.pl/inde
x.php?option=com_content&view=article&id=2
86&Itemid=325

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i
Melioracji

Reklama audiowizualna i gadżety reklamowe z logotypem.

https://www.youtube.
com/watch?v=wmjk
UPbnDMk

10:00-11:15

zsisim@wp.pl

Oferta_2021_22.pdf (zsisim.pl)

Zespół Szkół Specjalnych nr 14

Wyroby z ciasta kruchego

Zespół Szkół
Specjalnych nr 14
os. Sportowe 28
sala nr 02

8.00-12.45

zss14.krakow@gmail.com

www.zss14.pl
www.facebook.com/ZespolSzkolSpecjalnychNr
14/

24h/7

szkoła@zspm.malopolska.pl

www.zspm.malopolska.pl

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych

Publikacja materiałów promocyjnych szkoły dla kandydatów podczas całego tygodnia online - materiały na
na oficjalnej stronie www.zspm.malopolska.pl. Materiały dostępne będą od 12
oficjalnej stronie
kwietnia.
szkoły

technik ekonomista:
https://youtu.be/qgzVNmUyaUI
technik rachunkowości:
https://youtu.be/yvgEpvQvpC8
technik handlowiec:
https://youtu.be/pOB4LiXulhE

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2

Prezentacja zawodów: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik
handlowiec, technik logistyk, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik
organizacji turystyki, technik hotelarstwa.

na terenie szkoły
i online

8.00-13.00

sekretariat@zse-2.krakow.pl

technik logistyk:
https://youtu.be/zQK29NEE3pE
technik operacyjnych służb lotniskowych:
https://youtu.be/7j5M5AWnmbw
technik organizacji turystyki:
https://youtu.be/dqaQosGRwcY
technik hotelarstwa:
https://youtu.be/VbUjH0UWY5Y

Zespół Szkół nr 1

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

"Logistyczna obsługa klienta. Informacje zniekształcone - technik logistyk, technik
transportu kolejowego".

budynek szkoły

10.00-13.00

Prezentacja kierunku budowlanego- kosztorysowanie konstrukcji budowlanych.

stacjonarnie Pracownia
komputerowa

9.00 - 12.00

Które owoce egzotyczne znasz?

stacjonarnie –
Pracownia
technologii
gastronomicznej

11.25 – 12.10

Grafika 3D na stronach internetowych.

stacjonarnie –
Pracownia
komputerowa

11.25 – 12.10

poczta@tk.krakow.pl

https://tk.krakow.pl/wpcontent/uploads/2021/01/Oferta-edukacyjnadla-szkol-podst-2021_22.pdf

zsz2@zsz2.edu.pl

http://nowa.zsz2.com.pl/
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Nazwa szkoły/placówki

Zespół Szkół Budowlanych
Przyzakładowych
Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego
Chemobudowa – Kraków S. A.

Nazwa wydarzenia

Wirtualny spacer po szkole.

Miejsce
(forma
realizacji)

on-line

Godzina

24h/7

Adres mailowy
szkoły/placówki

zsb@chemobudowa.szkola.pl

Prezentacja oferty: link

Zespół Szkół Budowlanych "Chemobudowa"
Kraków S.A.
https://www.chemobudowa.szkola.pl/
Wirtualny spacer po szkole
https://chemobudowaszkola.wkraj.pl/html5/ind
ex.php?id=79485&fbclid=IwAR0hs0FnmCYc
G19NMlJ5JYoV4BTLezTWqvFYC2CyTiOygdBMxR0xj5oeEg
Facebook
https://www.facebook.com/zsbchemobudowasz
kola
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KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW edycja VII 2021 r.
Nazwa szkoły/placówki

Miejsce
(forma
realizacji)

Nazwa wydarzenia

Godzina

Adres mailowy
szkoły/placówki

Prezentacja oferty: link

13 kwietnia 2021 r.
ZSPS - Plakat Tydzień Zawodowca
sekretariat.szkoly@zsps.krakow.pl http://zsps.krakow.pl/index.php/2021/03/23/kr
akowski-tydzien-zawodowcow/

Plakat informacyjny

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1

Pokaz cukierniczy z udziałem pracodawcy

krótkie wejścia
on-line na żywo
przez stronę główną
ZSPS

9.30-11.30

sekretariat.szkoly@zsps.krakow.pl

ZSPS - Strona główna :
http://zsps.krakow.pl/

Pokaz kulinarny

krótkie wejścia
on-line na żywo
przez stronę główną
ZSPS

10.00-12.30

sekretariat.szkoly@zsps.krakow.pl

ZSPS - Strona główna :
http://zsps.krakow.pl/
ZSPS -Rekrutacja:
http://zsps.krakow.pl/index.php/rekrutacja/

Pokaz carvingu - rzeźbienia w warzywach i owocach, z udziałem pracodawcy

krótkie wejścia
on-line na żywo
przez stronę główną
ZSPS

9.30-12.00

ZSPS - Strona główna :
http://zsps.krakow.pl/
sekretariat.szkoly@zsps.krakow.pl
ZSPS - wirtualny spacer po szkole:
https://zsps.wkraj.pl/html5/index.php?id=7961
2

Dyżur Pedagoga - informacje o klasach integracyjnych

on-line na żywo
przez stronę główną
ZSPS

13.30-16.00

sekretariat.szkoly@zsps.krakow.pl

ZSPS - Strona główna :
http://zsps.krakow.pl/

Technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych,
elektromechanik pojazdów samochodowych. Prezentacja sprzętu dydaktycznego i
diagnostycznego w pracowniach.

online na Platformie
Ms Teams wejście
przez stronę ZSM1

11.00-12.00

online na Platformie
Ms Teams wejście
przez stronę ZSM1

zsm1krakow@iap.pl

www.zsm1krakow.pl

Technik Mechatronik, technik automatyk i technik robotyk. Prezentacja zawodów i
bazy techno-dydaktycznej.

16.00-17.00

Prezentacja budynku szkoły. Informacje o nowych zawodach: technik organizacji
turystyki, magazynier logistyk, kierowca mechanik, klasa wielozawodowa.

budynek szkoły

8.00-14.00
zsm2@zsm2krakow.pl

Prezentacja pracowni fryzjerskich, warsztatów mechanicznych, pracowni
logistycznych - "Wyzwania rynku w XXI wieku".

budynek szkoły,
warsztaty szkolne

https://zsm2krakow.pl/rekrutacja/ofertaedukacyjna-2021-2022

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2

System diagnostyki pokładowej OBD II, diagnozowanie stanu technicznego
samochodu przy pomocy urządzenia Bosch KTS 540.

strona internetowa
szkoły, prezentacja
wideo

Mechatronika samochodowa. Symulacja montażu i działania układu oświetlenia
samochodu.

strona internetowa
szkoły, prezentacja
wideo

Programowanie robotów. Algorytm programowania, sterowanie robotami.

strona internetowa
szkoły, prezentacja
wideo

Symulacja działań urządzeń mechatronicznych.

strona internetowa
szkoły, prezentacja
wideo

Druk 3D. Pokaz modelowania i wydruk modelu 3D.

strona internetowa
szkoły, prezentacja
wideo

Tworzenie stron www i programowanie aplikacji webowych. Tworzenie algorytmu
aplikacji.

strona internetowa
szkoły, prezentacja
wideo

Zespół Szkół Mechanicznych nr 3

9.00-12.00

s@zespolszkolmechanicznych.edu.
pl,
https://www.zespolszkolmechanicznych.edu.pl/
zespolszkolmechanicznych3@gma
oferta/
il.com

strona internetowa
Symulacja działań przyrządów pokładowych w statkach powietrznych, symulacja lotu. szkoły, prezentacja
wideo
strona internetowa
szkoły

Zwiedzanie szkoły - wirtualny spacer
Jaki zawód wybrać? Spotkania z doradcą zawodowym, kierownikiem szkolenia
praktycznego oraz nauczycielami - zawodowcami
Dlaczego samolot lata? Ciekawostki lotnicze.

platforma Microsoft
Teams, dołączenie do
16.30-18.00
spotkania przez
stronę szkoły
Aplikacaja MS
11.00 - 11.45
Teams.

Historia i ewlocuja lotnictwa.

Aplikacaja MS
Teams.

11.50 - 12.35

Brytyjskie stewardessy - lekcja makijażu.

Aplikacaja MS
Teams.

10.00 - 10.30

Rola psa na lotnisku - spotkanie z psim behawiorystą.

Aplikacaja MS
Teams.

10.45 - 11.15

Zespół Szkół Mechanicznych nr 4

zsm4@wp.pl

Pokerstars - ucz się z Samorządem Uczniowskim.

Aplikacaja MS
Teams.

10.00-11.00

#chodźże

film na stronie szkoły

9.00-14.00

Generał Nil - a kto to taki?

film na stronie szkoły

9.00-14.00

Try it out - pokaz Samorządu Uczniowskiego (tylko stacjonarnie).

Aplikacaja MS
Teams.

9.00-14.00

https://zsmnr4.edupage.org/a/krakowskitydzienzawodowcow?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ
zNSZzdWJwYWdlPTE%3D
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Nazwa szkoły/placówki

Nazwa wydarzenia

Zespół Szkół Rzemiosła
i Przedsiębiorczości im. ks. kard.
Adama Stefana Sapiehy MIRiP

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
W programie:
- zwiedzanie Szkoły, prezentacja pracowni,
- spotkania z nauczycielami i pracownikami szkoły,
- możliwość rozmowy z doradcą zawodowym,
- dyżur nauczycieli dla i Kandydatów do Szkoły i ich Rodziców/Opiekunów.
Ponadto:
Prezentacja zawodów Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia (zawody
rzemieślnicze):
Nowość !!! – zawód MAGAZYNIER-LOGISTYK.
Prezentacja zawodów Publicznego Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości:
technik ekonomista, spec. doradca biznesowy (warsztaty "Moja Firma"),
technik handlowiec, spec. doradca klienta,
technik organizacji turystyki (Quiz o atrakcjach turystycznych Polski),
technik logistyk,
Nowość !!! – zawód TECHNIK OPTYK.
Poza tym: stoisko z ulotkami i balonami przed wejściem do Szkoły, oraz osobami
udzielającymi informacji osobom przybywającym do placówki.

Miejsce
(forma
realizacji)

Godzina

Adres mailowy
szkoły/placówki

Prezentacja oferty: link

ul. Rzeźnicza 4
(tylko stacjonarnie)

9.00 - 14.00,
oraz 16.00 18.00 możliwość
rozmowy z
doradcą
zawodowym

szkola@izba.krakow.pl

https://youtu.be/6lA3MzXWr9c

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1

Prezentacja oferty zawodów.

on-line

24h/7

szkola@zsel1.krakow.pl

http://www.zsel1.pl/technik_automatyk.zip
http://www.zsel1.pl/technik_elektronik.zip
http://www.zsel1.pl/technik_informatyk.zip
http://www.zsel1.pl/technik_programista.zip
http://www.zsel1.pl/technik_oze.zip
http://www.zsel1.pl/technik_elektryk.zip

Zespół Szkół Elektrycznych nr 2

Budowa modułowa komputera stacjonarnego.

on-line

24h/7

zsel@elektryk2.krakow.pl

https://elektryk2.krakow.pl/tydzienzawodowcow-2021/

Zespł Szkół Geodezyjno Drogowych i
Gospodarki Wodnej

Prezentacja zawodu technik geodeta.
Prezentacja zawodu technik logistyk.
Prezentacja zawodu technik ochrony środowiska.

on-line

10.00-14.00

zsgdigw@wp.pl

http://www.szkolaimnarutowicza.krakow.pl/ind
ex.php?option=com_content&view=article&id
=286&Itemid=325

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i
Melioracji

Praktyka w architekturze krajobrazu.

https://www.youtube.
com/watch?v=oHgzc
Kh0vNk

10.00-11.00

zsisim@wp.pl

Oferta_2021_22.pdf (zsisim.pl)

Zespół Szkół Specjalnych nr 14

Owocowo czyli zdrowo-ciasta i ciasteczka z owocami.

os. Sportowe 28
sala nr 02

8.00-12.45

zss14.krakow@gmail.com

www.zss14.pl
www.facebook.com/ZespolSzkolSpecjalnychNr
14/

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych

Jak wygląda praca technika i operatora procesów introligatorskich? Moja przyszłość
w poligrafii? Czy fotografia to zawód dla mnie? Poznaj nasze warsztaty, studia
fotograficzne oraz pracownie komputerowe.

budynek szkoły stacjonarnie os.
Tysiąclecia 38,
Kraków

12.00-15.00

szkoła@zspm.malopolska.pl

www.zspm.malopolska.pl

Zespół Szkół Energetycznych

Prezentacja lekcji informatyki - zadania praktyczne.

transmisja
online

9.00-11.00

sekretariat@zse.krakow.pl

www.zse.krakow.pl
technik ekonomista:
https://youtu.be/qgzVNmUyaUI

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2

Prezentacja zawodów: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik
handlowiec, technik logistyk, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik
organizacji turystyki, technik hotelarstwa.

na terenie szkoły
i online

8.00-13.00

sekretariat@zse-2.krakow.pl

Zespół Szkół nr 1

"Mechatronika w życiu codziennym - technik mechatronik, technik elektronik".

budynek szkoły

10.00-13.00

poczta@tk.krakow.pl

https://tk.krakow.pl/

Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1

"Od projektu do wyrobu gotowego" - zajęcia otwarte w pracowniach wytwarzania
wyrobów odzieżowych.
Zwiedzanie pracowni szkolnych.

sala 3, 6

11.00 - 13.00

zso1.krakow@neostrada.pl

https://www.youtube.com/watch?v=PukB1gRK
y7M&t=57s

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Prezentacja kierunku budowlanego - podstawy projektowania w programie Auto_Cad

stacjonarnie Pracownia
komputerowa

9.00 - 12.00

zsz2@zsz2.edu.pl

http://nowa.zsz2.com.pl/

zsb@chemobudowa.szkola.pl

Zespół Szkół Budowlanych "Chemobudowa"
Kraków S.A.
https://www.chemobudowa.szkola.pl/
Wirtualny spacer po szkole
https://chemobudowaszkola.wkraj.pl/html5/ind
ex.php?id=79485&fbclid=IwAR0hs0FnmCYc
G19NMlJ5JYoV4BTLezTWqvFYC2CyTiOygdBMxR0xj5oeEg
Facebook
https://www.facebook.com/zsbchemobudowasz
kola

Zespół Szkół Budowlanych
Przyzakładowych
Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego
Chemobudowa – Kraków S. A.

Wirtualny spacer po szkole.

technik rachunkowości:

on-line

24h/7

14 kwietnia 2021 r.
ZSPS - Plakat Tydzień Zawodowca
sekretariat.szkoly@zsps.krakow.pl http://zsps.krakow.pl/index.php/2021/03/23/kr
akowski-tydzien-zawodowcow/

Plakat informacyjny

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

Pokaz cukierniczy z udziałem pracodawcy

krótkie wejścia
on-line na żywo
przez stronę główną
ZSPS

9.30-11.30

sekretariat.szkoly@zsps.krakow.pl

ZSPS - Strona główna :
http://zsps.krakow.pl/

Pokaz kulinarny

krótkie wejścia
on-line na żywo
przez stronę główną
ZSPS

10.00-12.30

sekretariat.szkoly@zsps.krakow.pl

ZSPS - Strona główna :
http://zsps.krakow.pl/
ZSPS -Rekrutacja:
http://zsps.krakow.pl/index.php/rekrutacja/
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Nazwa szkoły/placówki

Nazwa wydarzenia

Miejsce
(forma
realizacji)

Godzina

Adres mailowy
szkoły/placówki

Pokaz carvingu - rzeźbienia w warzywach i owocach, z udziałem pracodawcy

krótkie wejścia
on-line na żywo
przez stronę główną
ZSPS

9.30-12.00

sekretariat.szkoly@zsps.krakow.pl

Doradztwo zawodowe - pomoc w wyborze kierunku kształcenia

on-line na żywo
przez stronę główną
ZSPS

12.30-15.00

Dyżur Pedagoga - informacje o klasach integracyjnych

on-line na żywo
przez stronę główną
ZSPS

13.30-16.00

Jednoślady - od roweru po motocykl.

online na Platformie
Ms Teams wejście
przez stronę ZSM1

08.00-12.00

Technik automatyk- zawód przyszlości.

online na Platformie
Ms Teams wejście
przez stronę ZSM1

10.00-12.00

Technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych,
elektromechanik pojazdów samochodowych. Prezentacja sprzętu dydaktycznego i
diagnostycznego w pracowniach.

online na Platformie
Ms Teams wejście
przez stronę ZSM1

11.00-12.00

Technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych prezentacja przedmiotów elektrycznych i elektronicznych w pojazdach
smochodowych.

online na Platformie
Ms Teams wejście
przez stronę ZSM1

14.00-14.45

Technik Mechatronik, technik automatyk i technik robotyk. Prezentacja zawodów i
bazy techno-dydaktycznej.

online na Platformie
Ms Teams wejście
przez stronę ZSM1

16.00-17.00

Prezentacja budynku szkoły. Informacje o nowych zawodach: technik organizacji
turystyki, magazynier logistyk, kierowca mechanik, klasa wielozawodowa.

budynek szkoły

8.00-14.00

Prezentacja pracowni fryzjerskich, warsztatów mechanicznych, pracowni
logistycznych - "Wybierz zawody poszukiwane na rynku pracy".

budynek szkoły,
warsztaty szkolne

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2

System diagnostyki pokładowej OBD II, diagnozowanie stanu technicznego
samochodu przy pomocy urządzenia Bosch KTS 540.

strona internetowa
szkoły, prezentacja
wideo

Mechatronika samochodowa. Symulacja montażu i działania układu oświetlenia
samochodu.

strona internetowa
szkoły, prezentacja
wideo

Programowanie robotów. Algorytm programowania, sterowanie robotami.

strona internetowa
szkoły, prezentacja
wideo

Symulacja działań urządzeń mechatronicznych.

strona internetowa
szkoły, prezentacja
wideo

Druk 3D. Pokaz modelowania i wydruk modelu 3D.

strona internetowa
szkoły, prezentacja
wideo

Tworzenie stron www i programowanie aplikacji webowych. Tworzenie algorytmu
aplikacji.

strona internetowa
szkoły, prezentacja
wideo

Zespół Szkół Mechanicznych nr 3

Prezentacja oferty: link

ZSPS - Strona główna :
http://zsps.krakow.pl/
ZSPS - wirtualny spacer po szkole:
https://zsps.wkraj.pl/html5/index.php?id=7961
2
ZSPS - Strona główna :
http://zsps.krakow.pl/
sekretariat.szkoly@zsps.krakow.pl
ZSPS - Film o szkole:
https://www.youtube.com/watch?v=jWKsst3D
O2I
sekretariat.szkoly@zsps.krakow.pl

ZSPS - Strona główna :
http://zsps.krakow.pl/

zsm1krakow@iap.pl

www.zsm1krakow.pl

zsm2@zsm2krakow.pl

https://zsm2krakow.pl/rekrutacja/ofertaedukacyjna-2021-2022

9.00-12.00

s@zespolszkolmechanicznych.edu.
pl,
https://www.zespolszkolmechanicznych.edu.pl/
zespolszkolmechanicznych3@gma
oferta/
il.com

strona internetowa
Symulacja działań przyrządów pokładowych w statkach powietrznych, symulacja lotu. szkoły, prezentacja
wideo
strona internetowa
szkoły

Zwiedzanie szkoły - wirtualny spacer
Jaki zawód wybrać? Spotkania z doradcą zawodowym, kierownikiem szkolenia
praktycznego oraz nauczycielami - zawodowcami

platforma Microsoft
Teams, dołączenie do
spotkania przez
stronę szkoły

16.30-18.00

Wprowadzenie do księgowości i sprawozdawczości przedsiębiorstwa.

Warsztaty - Dr Marta
Czyżewska (UP w
Krakowie) - TEAMS

9.00 - 10.30

Zawody przyszłości i kompetencje 4.0 - spotkanie z doradcą zawodowym.

Aplikacaja MS
Teams.

10.30 - 11.00

Dlaczego samolot lata? Ciekawostki lotnicze.

Aplikacaja MS
Teams.

11.00 - 11.45

Historia i ewolucja lotnictwa.

Aplikacaja MS
Teams.

11.50 - 12.35

Karciane sztuczki.

Aplikacaja MS
Teams.

12.40 - 13.00

Zespół Szkół Mechanicznych nr 4

zsm4@wp.pl

Pokerstars - ucz się z Samorządem Uczniowskim.

Aplikacaja MS
Teams.

10.00-11.00

#chodźże

film na stronie szkoły

9.00-14.00

Generał Nil - a kto to taki?

film na stronie szkoły

9.00-14.00

Try it out - pokaz Samorządu Uczniowskiego.

Aplikacaja MS
Teams.

9.00-14.00

Stanisław Wyspiański - życie i pasja.

Aplikacaja MS
Teams.

12.00 - 13.00

Jak nie bać się udzielać pierwszej pomocy osobie poszkodowanej? - zajęcia
demonstracyjne.

prezentacja na stronie
szkoły

9.00 - 9.30

https://zsmnr4.edupage.org/a/krakowskitydzienzawodowcow?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ
zNSZzdWJwYWdlPTI%3D
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Nazwa szkoły/placówki

Nazwa wydarzenia

Miejsce
(forma
realizacji)

Godzina

Adres mailowy
szkoły/placówki

Prezentacja oferty: link

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1

Prezentacja oferty zawodów.

on-line

24h/7

szkola@zsel1.krakow.pl

http://www.zsel1.pl/technik_automatyk.zip
http://www.zsel1.pl/technik_elektronik.zip
http://www.zsel1.pl/technik_informatyk.zip
http://www.zsel1.pl/technik_programista.zip
http://www.zsel1.pl/technik_oze.zip
http://www.zsel1.pl/technik_elektryk.zip

Zespół Szkół Elektrycznych nr 2

Montaż układów sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

on-line

24h/7

zsel@elektryk2.krakow.pl

https://elektryk2.krakow.pl/tydzienzawodowcow-2021/

Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1

"Od projektu do wyrobu gotowego" - zajęcia otwarte w pracowniach wytwarzania
wyrobów odzieżowych.
Zwiedzanie pracowni szkolnych.

sala 3, 4, 6

11.00 - 13.00
16.00 - 20.00

zso1.krakow@neostrada.pl

https://www.youtube.com/watch?v=F31pMMh
N6MM

Kaletnik - Zawód z pasją – breloczki, torebki, piórniczki, plecaczki, bez nich się nie
obejdziesz.

ul. Barska 45,
sala 10

9.00-13.00

Krawiec i pracownik pomocniczy krawca „Postaw na kreatywność - to może być twój
zawód lub hobby" - poznaj pierwsze kroki szycia i haftu. Zapraszamy na zajęcia
otwarte do pracowni krawieckiej .

ul. Barska 45,
sala 17

9.00-13.00

Mechanik pojazdów samochodowych - pasja, zawód, hobby - zajęcia otwarte, przyjdź
koniecznie.

ul. Szwedzka 42
sala 12

9.00-13.00

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - w tym zawodzie nie
ma nudy - pokaz elementów wykończeniowych, zajęcia warte poświęcenia czasu.

ul. Szwedzka 42,
sala 4

9.00-13.00

Pracownik pomocniczy fryzjera - ,,Od pielęgnacji do stylizacji" - zajęcia pokazowe
połączone z prezentacją, przyjdź, nie stracisz, a może to zawód dla Ciebie.

ul. Barska 45,
sala 14

9.00-13.00

Sprzedawca - ,,Sprzedawać każdy może, trochę lepiej ,trochę gorzej …. " U nas
nauczysz się profesjonalnie. Zapraszamy na zajęcia otwarte.W programie pakowanie
i obsługa kasy fiskalnej. Technik handlowiec.

szkola@soswnr1krakow.pl
ul. Szujskiego 2 ,
sala 8

https://www.youtube.com/channel/UCl39Wozt
ngF6wp9NXClnIMg

9.00-13.00

ul. Barska 45,
sala 1

9.00-13.00

ul. Barska 45,
sala 5

9.00-13.00

ul. Barska 45,
sale 4

9.00-13.00

ul. Barska 45,
sala 21

9.00- 13.00

szkola@soswnr1ktrakow.pl

https://www.youtube.com/channel/UCl39Wozt
ngF6wp9NXClnIMg

10.00-13.00

e-mail: zsekon1@bci.krakow.pl,

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 1
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 30
Branżowa Szkoła II stopnia nr 5

Pracownik obsługi hotelowej/pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - Zapraszamy
na zajęcia otwarte pt. ,,Stół pięknie nakryty”.
Cukiernik – as mas, biegły w przekładaniu, dekorowaniu i nie tylko. Może to Twój
zawód ?

Kucharz - ,,Gotuj z pasją, radością i smakiem". Zawód KUCHARZA zawsze na
czasie.

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 1
Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 2

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1

W poszukiwaniu wiosny - będzie wycinanie, klejanie, lepienie i nie tylko - zajęcia
otwarte.

Prezentacje zawodów technik hotelarstwa (godz. 10:00), technik organizacji turystyki online na Platformie
(godz. 12:00). Wirtualny spacer po szkole.
Ms Teams

http://zse1.edu.pl/

technik ekonomista:
https://youtu.be/qgzVNmUyaUI
technik rachunkowości:
https://youtu.be/yvgEpvQvpC8
technik handlowiec:
https://youtu.be/pOB4LiXulhE

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2

Prezentacja zawodów: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik
handlowiec, technik logistyk, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik
organizacji turystyki, technik hotelarstwa.

na terenie szkoły
i online

8.00-13.00

sekretariat@zse-2.krakow.pl

technik logistyk:
https://youtu.be/zQK29NEE3pE
technik operacyjnych służb lotniskowych:
https://youtu.be/7j5M5AWnmbw
technik organizacji turystyki:
https://youtu.be/dqaQosGRwcY
technik hotelarstwa:
https://youtu.be/VbUjH0UWY5Y

Zespół Szkół Łączności

Łączność – edukacja, zawód, przyszłość.

on-line

9.00 - 13.00

sekretariat@tl.krakow.pl

https://tl.krakow.pl/dla_kandydatow/

Zespł Szkół Geodezyjno Drogowych i
Gospodarki Wodnej

Prezentacja zawodu technik geodeta.
Prezentacja zawodu technik logistyk.
Prezentacja zawodu technik ochrony środowiska.

on-line

10.00-14.00

zsgdigw@wp.pl

http://www.szkolaimnarutowicza.krakow.pl/ind
ex.php?option=com_content&view=article&id
=286&Itemid=325

Zespół Szkół Specjalnych nr 14

Wyroby z ciasta kruchego.

os. Sportowe 28
sala nr 02

12.00-16.20

zss14.krakow@gmail.com

www.zss14.pl
www.facebook.com/ZespolSzkolSpecjalnychNr
14/

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych

Czym zajmuje się technik reklamy? Kim jest technik grafiki i poligrafii cyfrowej?
Poznaj nasze pracownie komputerowe, pracownie druku cyfrowego.

budynek szkoły stacjonarnie os.
Tysiąclecia 38,
Kraków

12.00-15.00

szkoła@zspm.malopolska.pl

www.zspm.malopolska.pl

Finały Minecraft drużyn szkół podstawowych.

transmisja online

9.00-11.00
sekretariat@zse.krakow.pl

www.zse.krakow.pl

Zespół Szkół Energetycznych
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Nazwa szkoły/placówki

Nazwa wydarzenia

Miejsce
(forma
realizacji)

Godzina

Super Puchar ZSE CUP w e-sporcie League of Legends, Counter Strike - zwycięzcy
dwóch ostatnich edycji turnieju.

transmisja online

11.00-12.30

"Przekaz myśli, przekaz treści, przekaz informacji - technik informatyk, technik
programista".

budynek szkoły

Prezentacja kierunku budowlanego- komputerowe wspomaganie projektowania

Kuchnia francuska – charakterystyka

Adres mailowy
szkoły/placówki

Prezentacja oferty: link

sekretariat@zse.krakow.pl

www.zse.krakow.pl

10.00-13.00

poczta@tk.krakow.pl

https://tk.krakow.pl/

stacjonarnie Pracownia
komputerowa

9.00 - 12.00

zsz2@zsz2.edu.pl

http://nowa.zsz2.com.pl/

stacjonarnie –
Pracownia
gastronomiczna

13.00 – 15.00

zsz2@zsz2.edu.pl

http://nowa.zsz2.com.pl/

zsb@chemobudowa.szkola.pl

Zespół Szkół Budowlanych "Chemobudowa"
Kraków S.A.
https://www.chemobudowa.szkola.pl/
Wirtualny spacer po szkole
https://chemobudowaszkola.wkraj.pl/html5/ind
ex.php?id=79485&fbclid=IwAR0hs0FnmCYc
G19NMlJ5JYoV4BTLezTWqvFYC2CyTiOygdBMxR0xj5oeEg
Facebook
https://www.facebook.com/zsbchemobudowasz
kola

Zespół Szkół Energetycznych

Zespół Szkół nr 1

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Zespół Szkół Budowlanych
Przyzakładowych
Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego
Chemobudowa – Kraków S. A.

Wirtualny spacer po szkole.

on-line

24h/7

15 kwietnia 2021 r.
ZSPS - Plakat Tydzień Zawodowca
http://zsps.krakow.pl/index.php/2021/03/23/kr
akowski-tydzien-zawodowcow/

Plakat informacyjny.

Pokaz carvingu - rzeźbienia w warzywach i owocach.

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

Pokaz kulinarny z udziałem pracodawcy.

Pokaz przetwórstwa mięsa z udziałem pracodawcy.

on-line na żywo
przez stronę główną
ZSPS

12.00-14.00

on-line na żywo
przez stronę główną
ZSPS

12.00-15.00

on-line na żywo
przez stronę główną
ZSPS

12.00-15.00

sekretariat.szkoly@zsps.krakow.pl

ZSPS - Film o szkole:
sekretariat.szkoly@zsps.krakow.pl https://www.youtube.com/watch?v=jWKsst3D
O2I

Technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych prezentacja przedmiotów elektrycznych i elektronicznych w pojazdach
smochodowych.

online na Platformie
Ms Teams wejście
przez stronę ZSM1

15.00-15.45

Prezentacja budynku szkoły. Informacje o nowych zawodach: technik organizacji
turystyki, magazynier logistyk, kierowca mechanik, klasa wielozawodowa.

budynek szkoły

8.00-14.00

Prezentacja pracowni fryzjerskich, warsztatów mechanicznych, pracowni
logistycznych - "Ambitne branże - ambitna praca - solidne wynagrodzenie".

budynek szkoły,
warsztaty szkolne

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2

System diagnostyki pokładowej OBD II, diagnozowanie stanu technicznego
samochodu przy pomocy urządzenia Bosch KTS 540.

strona internetowa
szkoły, prezentacja
wideo

Mechatronika samochodowa. Symulacja montażu i działania układu oświetlenia
samochodu.

strona internetowa
szkoły, prezentacja
wideo

Programowanie robotów. Algorytm programowania, sterowanie robotami.

strona internetowa
szkoły, prezentacja
wideo

Symulacja działań urządzeń mechatronicznych.
Zespół Szkół Mechanicznych nr 3

Druk 3D. Pokaz modelowania i wydruk modelu 3D.
Tworzenie stron www i programowanie aplikacji webowych. Tworzenie algorytmu
aplikacji.

http://zsps.krakow.pl/
ZSPS -Rekrutacja:
http://zsps.krakow.pl/index.php/rekrutacja/
ZSPS - Strona główna :
http://zsps.krakow.pl/
sekretariat.szkoly@zsps.krakow.pl
ZSPS - wirtualny spacer po szkole:
https://zsps.wkraj.pl/html5/index.php?id=7961
sekretariat.szkoly@zsps.krakow.pl

Film o szkole.
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1

ZSPS - Strona główna :
http://zsps.krakow.pl/
ZSPS
- Strona główna :

zsm1krakow@iap.pl

www.zsm1krakow.pl

zsm2@zsm2krakow.pl

https://zsm2krakow.pl/rekrutacja/ofertaedukacyjna-2021-2022

9.00-12.00

strona internetowa
szkoły, prezentacja
wideo
strona internetowa
szkoły, prezentacja
wideo
strona internetowa
szkoły, prezentacja
wideo

s@zespolszkolmechanicznych.edu.
pl,
https://www.zespolszkolmechanicznych.edu.pl/
zespolszkolmechanicznych3@gma
oferta/
il.com

strona internetowa
Symulacja działań przyrządów pokładowych w statkach powietrznych, symulacja lotu. szkoły, prezentacja
wideo
Zwiedzanie szkoły - wirtualny spacer
Jaki zawód wybrać? Spotkania z doradcą zawodowym, kierownikiem szkolenia
praktycznego oraz nauczycielami - zawodowcami
Pomiar ciśnienia za pomocą sondy Prandtla - warsztaty lotnicze.
Lekcja pokazowa. Lotnictwo - Twoja szansa na lepsze jutro.
Dlaczego samolot lata? Ciekawostki lotnicze.

Zespół Szkół Mechanicznych nr 4

strona internetowa
szkoły
platforma Microsoft
Teams, dołączenie do
16.30-18.00
spotkania przez
stronę szkoły
Aplikacaja MS
12.00 - 13.00
Teams.
Aplikacaja MS
13.05 - 13.50
Teams.
Aplikacaja MS
11.00 - 11.45
Teams.

Lotnictwo jako branża przyszłości.

Aplikacaja MS
Teams.

11.50 - 12.35

Pokerstars - ucz się z Samorządem Uczniowskim.

Aplikacaja MS
Teams.

10.00-11.00

zsm4@wp.pl

https://zsmnr4.edupage.org/a/krakowskitydzienzawodowcow?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ
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Nazwa szkoły/placówki

Nazwa wydarzenia

Miejsce
(forma
realizacji)

Godzina

Skąd się to wzięło, czyli jak ładunku przemieszczają się.

Wykład na MS
Teams.

11:00 - 11:45

#chodźże (tylko stacjonarnie)

film na stronie szkoły

9.00-14.00

Generał Nil - a kto to taki?

film na stronie szkoły

9.00-14.00

Try it out - pokaz Samorządu Uczniowskiego.

Aplikacaja MS
Teams.

9.00-14.00

Adres mailowy
szkoły/placówki

Prezentacja oferty: link
zawodowcow?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ
zNSZzdWJwYWdlPTM%3D

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1

Prezentacja oferty zawodów.

on-line

24h/7

szkola@zsel1.krakow.pl

http://www.zsel1.pl/technik_automatyk.zip
http://www.zsel1.pl/technik_elektronik.zip
http://www.zsel1.pl/technik_informatyk.zip
http://www.zsel1.pl/technik_programista.zip
http://www.zsel1.pl/technik_oze.zip
http://www.zsel1.pl/technik_elektryk.zip

Zespół Szkół Elektrycznych nr 2

Droga do programowania: Programowanie blokowe, schematy blokowe, pseudokod,
programowanie w języku Python.

on-line

24h/7

zsel@elektryk2.krakow.pl

https://elektryk2.krakow.pl/tydzienzawodowcow-2021/

Informacje o szkole, prezentacja budynku szkoły, prezentacja zawodów w ofercie
szkoły oraz zajecia otwarte w pracowniach : technologie stolarskie, energetyka
odnawialna, instalacje sanitarne, prace budowlane i wykończeniowe, projektowanie
zieleni, prace sztukatorskie i kamieniarskie.

budynek szkoły oraz
online

9.00 - 12.00

Warsztary kosztorysowania robót budowlanych.

budynek szkoły

9.00 - 12.00

http://zsb1.pl/

zakładka WIRTUALNIE
http://zsb1.pl/index.php?option=com_content&
view=article&id=73&Itemid=210

Wykonywanie rysunków w programie Autocad.

budynek szkoły

9.00 - 12.00

Konsultacje z doradcą zawodowym.

budynek szkoły oraz
online

9.00 - 12.00

Prezentacje zawodów technik ekonomista (godz. 10:00), technik rachunkowości
(godz. 12:00). Wirtualny spacer po szkole.

online na Platformie
Ms Teams

10.00-13.00

zsekon1@bci.krakow.pl,

http://zse1.edu.pl/

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1

technik ekonomista:
https://youtu.be/qgzVNmUyaUI
technik rachunkowości:
https://youtu.be/yvgEpvQvpC8
technik handlowiec:
https://youtu.be/pOB4LiXulhE

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2

Prezentacja zawodów: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik
handlowiec, technik logistyk, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik
organizacji turystyki, technik hotelarstwa.

na terenie szkoły
i online

8.00-13.00

sekretariat@zse-2.krakow.pl

technik logistyk:
https://youtu.be/zQK29NEE3pE
technik operacyjnych służb lotniskowych:
https://youtu.be/7j5M5AWnmbw
technik organizacji turystyki:
https://youtu.be/dqaQosGRwcY
technik hotelarstwa:
https://youtu.be/VbUjH0UWY5Y

Zespł Szkół Geodezyjno Drogowych i
Gospodarki Wodnej

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych

Zespół Szkół Energetycznych

Prezentacja zawodu technik geodeta.
Prezentacja zawodu technik logistyk.
Prezentacja zawodu technik ochrony środowiska.

Publikacja materiałów promocyjnych szkoły dla kandydatów podczas całego tygodnia online - materiały na
na oficjalnej stronie www.zspm.malopolska.pl. Materiały dostępne będą od 12
oficjalnej stronie
kwietnia.
szkoły
Szkolny konkurs prac własnych uczniów klas technik elektryk i technik elektronik prezentacja prac
(możliwość zadawania pytań uczestnikom).
Praktyka w ogrodzie.

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i
Melioracji

on-line

Wykonywanie połączeń w instalacjach rurowych.
Szeroki wachlarz fryzjerstwa.

strona internetowa
Zespołu
https://www.youtube.
com/watch?v=oHgzc
Kh0vNk
https://www.youtube.
com/watch?v=https://www.youtube.
com/watch?v=AbGs

10.00-14.00

zsgdigw@wp.pl

http://www.szkolaimnarutowicza.krakow.pl/ind
ex.php?option=com_content&view=article&id
=286&Itemid=325

24h/7

szkoła@zspm.malopolska.pl

www.zspm.malopolska.pl

9.00-14.00

konkurs@zse.krakow.pl

www.zse.krakow.pl

zsisim@wp.pl

Oferta_2021_22.pdf (zsisim.pl)

10.00-11.00
9.00-12.00
9.00-12.00

Zespół Szkół Specjalnych nr 14

Kucharskie inspiracje-pizza.

os. Sportowe 28
sala nr 12

8.00-12.45

zss14.krakow@gmail.com

www.zss14.pl
www.facebook.com/ZespolSzkolSpecjalnychNr
14/

Zespół Szkół nr 1

"Elektromobilny transport - technik pojazdów samochodowych".

budynek szkoły

10.00-13.00

poczta@tk.krakow.pl

https://tk.krakow.pl/

Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1

"Od projektu do wyrobu gotowego" - zajęcia otwarte w pracowniach wytwarzania
wyrobów odzieżowych.
Zwiedzanie pracowni szkolnych.

sala 3, 4, 6

10.00 - 12.00
16.00-20.00

zso1.krakow@neostrada.pl

https://www.youtube.com/watch?v=p1Y96iW4N4

Prezentacja kierunku budowlanego- budownictwo pasywne

stacjonarnie Pracownia
komputerowa

9.00 - 12.00

zsz2@zsz2.edu.pl

http://nowa.zsz2.com.pl/
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Nazwa szkoły/placówki

Nazwa wydarzenia

Miejsce
(forma
realizacji)

Godzina

Adres mailowy
szkoły/placówki

Prezentacja oferty: link

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Charakterystyka dziczyzny

stacjonarnie –
Pracownia
technologii
gastronomicznej

13.20 – 14.05

zsz2@zsz2.edu.pl

http://nowa.zsz2.com.pl/

Kuchnia włoska

stacjonarnie Pracownia
gastronomiczna

13.00 – 15.00

zsz2@zsz2.edu.pl

http://nowa.zsz2.com.pl/

zsb@chemobudowa.szkola.pl

Zespół Szkół Budowlanych "Chemobudowa"
Kraków S.A.
https://www.chemobudowa.szkola.pl/
Wirtualny spacer po szkole
https://chemobudowaszkola.wkraj.pl/html5/ind
ex.php?id=79485&fbclid=IwAR0hs0FnmCYc
G19NMlJ5JYoV4BTLezTWqvFYC2CyTiOygdBMxR0xj5oeEg
Facebook
https://www.facebook.com/zsbchemobudowasz
kola

Zespół Szkół Budowlanych
Przyzakładowych
Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego
Chemobudowa – Kraków S. A.

Wirtualny spacer po szkole.

on-line

24h/7

16 kwietnia 2021 r.
ZSPS - Plakat Tydzień Zawodowca
http://zsps.krakow.pl/index.php/2021/03/23/kr
akowski-tydzien-zawodowcow/

Plakat informacyjny.

Pokaz piekarski z udziałem pracodawcy.

krótkie wejścia
on-line na żywo
przez stronę główną
ZSPS

9.30-12.00

sekretariat.szkoly@zsps.krakow.pl

ZSPS - Strona główna:
http://zsps.krakow.pl/

Doradztwo zawodowe - pomoc w wyborze kierunku kształcenia.

on-line na żywo
przez stronę główną
ZSPS

12.30-15.00

sekretariat.szkoly@zsps.krakow.pl

ZSPS - Rekrutacja:
http://zsps.krakow.pl/index.php/rekrutacja/

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

Zespół Szkół Chemicznych

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1

Wirtualny spacer.

ZSPS - wirtualny spacer po szkole:
sekretariat.szkoly@zsps.krakow.pl https://zsps.wkraj.pl/html5/index.php?id=7961
2

Film o szkole.

ZSPS - Film o szkole:
sekretariat.szkoly@zsps.krakow.pl https://www.youtube.com/watch?v=jWKsst3D
O2I

Prezentacja oferty edukacyjnej szkoły, możliwość samodzielnego wykonywania
doświadczeń, udziału w konkursach i grach edukacyjnych, spotkanie z
przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego, Szkolnego Koła Wolontariusza,
karoke.

online

9.00-14.00

sekretariat@zschkrakow.pl

http://zschkrakow.pl/rekrutacja

Technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych,
elektromechanik pojazdów samochodowych - prezentacja stanowisk dydaktycznych
silnikowych i na samochodach dydaktycznych.

online na Platformie
Ms Teams wejście
przez stronę ZSM1

12.00-13.00

zsm1krakow@iap.pl

www.zsm1krakow.pl

Technik Mechatronik, technik automatyk i technik robotyk Prezentacja zawodów i
bazy techno-dydaktycznej.

online na Platformie
Ms Teams wejście
przez stronę ZSM1

15.00-16.00

zsm1krakow@iap.pl

www.zsm1krakow.pl

Prezentacja budynku szkoły. Informacje o nowych zawodach: technik organizacji
turystyki, magazynier logistyk, kierowca mechanik, klasa wielozawodowa.

budynek szkoły

8.00-14.00

Prezentacja pracowni fryzjerskich - "Historia kontra współczesność".

pracownie fryzjerskie
w budynku
warsztatów
szkolnych przy
głównym budynku
szkoły

8.00-10.00
zsm2@zsm2krakow.pl

https://zsm2krakow.pl/rekrutacja/ofertaedukacyjna-2021-2022

Prezentacja pracowni mechanicznych i symulatorów - "Zawody przyszłości".

budynek warsztatów
szkolnych oraz sala
Symulatorów

10.00-12.00

Prezentacja pracowni logistycznych - "Logistyka - branża przyszłości".

budynek szkoły

12.00-14.00

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2

System diagnostyki pokładowej OBD II, diagnozowanie stanu technicznego
samochodu przy pomocy urządzenia Bosch KTS 540.

strona internetowa
szkoły, prezentacja
wideo

Mechatronika samochodowa. Symulacja montażu i działania układu oświetlenia
samochodu.

strona internetowa
szkoły, prezentacja
wideo

Programowanie robotów. Algorytm programowania, sterowanie robotami.

strona internetowa
szkoły, prezentacja
wideo

strona internetowa
szkoły, prezentacja
wideo
strona internetowa
Druk 3D. Pokaz modelowania i wydruk modelu 3D.
szkoły, prezentacja
wideo
strona internetowa
Tworzenie stron www i programowanie aplikacji webowych. Tworzenie algorytmu
szkoły, prezentacja
aplikacji.
wideo
strona internetowa
Symulacja działań przyrządów pokładowych w statkach powietrznych, symulacja lotu. szkoły, prezentacja
wideo
Symulacja działań urządzeń mechatronicznych.

Zespół Szkół Mechanicznych nr 3

Zwiedzanie szkoły - wirtualny spacer

s@zespolszkolmechanicznych.edu.
pl,
https://www.zespolszkolmechanicznych.edu.pl/
zespolszkolmechanicznych3@gma
oferta/
il.com

strona internetowa
szkoły

10

KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW edycja VII 2021 r.
Nazwa szkoły/placówki

Miejsce
(forma
realizacji)

Godzina

Zapoznanie z zawodem technik rachunkowości: Prowadzenie rachunkowości w
programie Rachmistrz GT.

Aplikacaja MS
Teams.

10.00 - 11.00

Zapoznanie z zawodem technik rachunkowości: Prowadzenie kadr w programie
Gratyfikant GT.

Aplikacaja MS
Teams.

11.00 - 12.00

Nazwa wydarzenia
Jaki zawód wybrać? Spotkania z doradcą zawodowym, kierownikiem szkolenia
praktycznego oraz nauczycielami - zawodowcami
Zapoznanie z zawodem technik rachunkowości: Prowadzenie rachunkowości w
programie Rewizor GT.

Zespół Szkół Mechanicznych nr 4

Adres mailowy
szkoły/placówki

Prezentacja oferty: link

zsm4@wp.pl

https://zsmnr4.edupage.org/a/krakowskitydzienzawodowcow?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ
zNSZzdWJwYWdlPTQ%3D

platforma Microsoft
Teams, dołączenie do
16.30-18.00
spotkania przez
stronę szkoły
Aplikacaja MS
09.00 - 10.00
Teams.

Dlaczego samolot lata? Ciekawostki lotnicze.

Aplikacaja MS
Teams.

11.50 - 12.35

Zapoznanie z zawodem technik logistyk: Gospodarka magazynowa / Sporządzanie
dokumentacji w programie magazynowym Subiekt GT - Nowość!!!

Aplikacaja MS
Teams.

12.00 - 13.00

Zapoznanie z zawodem technik logistyk: Organizacja transportu / Dokumentacja w
transporcie.

Aplikacaja MS
Teams.

13.00 - 14.00

Zapoznanie z zawodem technik lotniskowych służb operacyjnych: Droga pasażera na
lotniksu

Aplikacaja MS
Teams.

13.00 - 13.45

Quiz lotniczy oraz przedstawienie związane ze znakami i sygnałami naprowadzania
statków powietrznych

Aplikacaja MS
Teams.

10.00 - 14.00

Pomiar ciśnienia za pomocą sondy Prandtla - warsztaty lotnicze.

Aplikacaja MS
Teams.

12.00 - 13.00

Lekcja pokazowa. Lotnictwo - Twoja szansa na lepsze jutro.

Aplikacaja MS
Teams.

13.05 - 13.50

Pokerstars - ucz się z Samorządem Uczniowskim.

Aplikacaja MS
Teams.

10.00-11.00

#chodźże (tylko stacjonarnie)

film na stronie szkoły

9.00-14.00

Generał Nil - a kto to taki?

film na stronie szkoły

9.00-14.00

Try it out - pokaz Samorządu Uczniowskiego.

Aplikacaja MS
Teams.

9.00-14.00

Polataj z nami - symulator lotu okiem Samorzadu Uczniowskiego.

Aplikacaja MS
Teams.

9.00-14.00

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1

Prezentacja oferty zawodów.

on-line

24h/7

szkola@zsel1.krakow.pl

http://www.zsel1.pl/technik_automatyk.zip
http://www.zsel1.pl/technik_elektronik.zip
http://www.zsel1.pl/technik_informatyk.zip
http://www.zsel1.pl/technik_programista.zip
http://www.zsel1.pl/technik_oze.zip
http://www.zsel1.pl/technik_elektryk.zip

Zespół Szkół Elektrycznych nr 2

Instalacja i programowanie zamka szyfrowego.

on-line

24h/7

zsel@elektryk2.krakow.pl

https://elektryk2.krakow.pl/tydzienzawodowcow-2021/

Zespł Szkół Geodezyjno Drogowych i
Gospodarki Wodnej

Prezentacja zawodu technik geodeta.
Prezentacja zawodu technik logistyk.
Prezentacja zawodu technik ochrony środowiska.

on-line

10.00-14.00

zsgdigw@wp.pl

http://www.szkolaimnarutowicza.krakow.pl/ind
ex.php?option=com_content&view=article&id
=286&Itemid=325

Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1

"Od projektu do wyrobu gotowego" - zajęcia otwarte w pracowniach wytwarzania
wyrobów odzieżowych.
Zwiedzanie pracowni szkolnych.

sala 3, 6

11.00 - 13.00

zso1.krakow@neostrada.pl

https://www.youtube.com/watch?v=C6qHDq0h
eek

Pokaz kulinarny ,,Uczę się od Mistrza"

pracownia 50,51

14.00 - 17.00

Pokaz obsługi gościa w restauracji

pracownia 19

14.00 - 17.00

Pokaz barmański

pracownia 131

14.00 - 17.00
https://zsg1.pl/kandydaci/

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1

Pokaz umiejętności hotelarskich

pracownia 118

14.00 - 17.00

Prezentacja zawodu - Technik organizacji turystyki

sala 117

14.00 - 17.00

Rozmowa z doradcą zawodowym

sala 101

14.00 - 17.00

Indywidualny spacer po szkole - wymagana wcześniejsza rejestracja poprzez
formularz.

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2

zsgastr1@poczta.onet.pl

Zespół Szkół
9.15-17.00
Gastronomicznych nr od poniedziałku
1
do piątku

Obserwacja lekcji technologii gastronomicznej o tematyce wykwintne potrawy z ryb,
dekoracja wypieków.

sale technologiczne
nr 13,14,16,17

Prezentacja multimedialna -"Jubileusz 110 lecia Szkoły".

strona internetowa
szkoły :
zsgnr2krakow.pl

Obserwacja pracy warsztatu szkolnego i Restauracji "Pokusa". Pokaz sporządzania
różnych mini zakąsek-finger food, słonych babeczek i koreczków oraz słodkich
przysmaków.

warsztat szkolny
"Pokusa"

Prezentacja filmów promujących szkołę i zawody nauczane w placówce

strona internetowa
szkoły :
zsgnr2krakow.pl

https://forms.office.com/r/XW3pTAMPPM

https://www.facebook.com/ZSG-nr-2-wKrakowie-228127627593497/

9.00-16.00

https://pppzsg2.wixsite.com/index
zsgnr2@poczta.onet.pl
9.00-16.00

https://www.facebook.com/ZSG-nr-2-wKrakowie-228127627593497/
https://www.youtube.com/channel/UC0nJY87
UqCfI7oYIS01DhLw ;
http://rekrutacjazsgnr2.pl/
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Nazwa szkoły/placówki

Nazwa wydarzenia

Miejsce
(forma
realizacji)

Godzina

Adres mailowy
szkoły/placówki

Prezentacja oferty: link

Zespół Szkół Energetycznych

Szkolny konkurs prac własnych uczniów klas technik elektryk i technik elektronik głosowanie.

strona internetowa
Zespołu

10.00-12.00

konkurs@zse.krakow.pl

www.zse.krakow.pl

technik ekonomista:
https://youtu.be/qgzVNmUyaUI
technik rachunkowości:
https://youtu.be/yvgEpvQvpC8
technik handlowiec:
https://youtu.be/pOB4LiXulhE

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2

Prezentacja zawodów: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik
handlowiec, technik logistyk, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik
organizacji turystyki, technik hotelarstwa.

na terenie szkoły
i online

8.00-13.00

sekretariat@zse-2.krakow.pl

technik logistyk:
https://youtu.be/zQK29NEE3pE
technik operacyjnych służb lotniskowych:
https://youtu.be/7j5M5AWnmbw
technik organizacji turystyki:
https://youtu.be/dqaQosGRwcY
technik hotelarstwa:
https://youtu.be/VbUjH0UWY5Y

Zespół Szkół Specjalnych nr 14

Sadzenie w pojemnikach kompozycji z roślin doniczkowych,
kucharskie inspiracje- sałatki.

os. Sportowe 28
sala nr 3,12

8.00- 11.30

zss14.krakow@gmail.com

www.zss14.pl
www.facebook.com/ZespolSzkolSpecjalnychNr
14/

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych

Publikacja materiałów informacyjnych szkoły dla kandydatów podczas całego
tygodnia na oficjalnej stronie www.zspm.malopolska.pl. Materiały dostępne będą od
12 kwietnia.

online - materiały na
oficjalnej stronie
szkoły

24h/7

szkoła@zspm.malopolska.pl

www.zspm.malopolska.pl

9.00 - 12.00

zsz2@zsz2.edu.pl

http://nowa.zsz2.com.pl/

9.30 -10.30

zsz2@zsz2.edu.pl

http://nowa.zsz2.com.pl/

16.05 – 17.45

zsz2@zsz2.edu.pl

http://nowa.zsz2.com.pl/

Prezentacja kierunku budowlanego- budownictwo energooszczędne

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Rozpoznawanie przypraw

Wirtualne sieci prywatne

Zespół Szkół Budowlanych
Przyzakładowych
Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego
Chemobudowa – Kraków S. A.

Wirtualny spacer po szkole

Stacjonarnie –
Pracownia
komputerowa
Stacjonarnie –
Pracownia
gastronomiczna
Stacjonarnie –
Pracownia
komputerowa

on-line

24h/7

zsb@chemobudowa.szkola.pl

Zespół Szkół Budowlanych "Chemobudowa"
Kraków S.A.
https://www.chemobudowa.szkola.pl/
Wirtualny spacer po szkole
https://chemobudowaszkola.wkraj.pl/html5/ind
ex.php?id=79485&fbclid=IwAR0hs0FnmCYc
G19NMlJ5JYoV4BTLezTWqvFYC2CyTiOygdBMxR0xj5oeEg
Facebook
https://www.facebook.com/zsbchemobudowasz
kola

SOBOTY OTWARTE
17 kwietnia 2021 r.
ZSPS - Plakat Tydzień Zawodowca
sekretariat.szkoly@zsps.krakow.pl http://zsps.krakow.pl/index.php/2021/03/23/kr
akowski-tydzien-zawodowcow/

Plakat informacyjny.

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

Pokaz barmański z udziałem pracodawcy.

krótkie wejścia
on-line na żywo
przez stronę główną
ZSPS

9.30 - 12.30

sekretariat.szkoly@zsps.krakow.pl

ZSPS - Strona główna :
http://zsps.krakow.pl/

pokaz kulinarny - z udziałem pracodawcy.

krótkie wejścia
on-line na żywo
przez stronę główną
ZSPS

9.30 - 12.30

sekretariat.szkoly@zsps.krakow.pl

ZSPS - Strona główna :
http://zsps.krakow.pl/
ZSPS -Rekrutacja:
http://zsps.krakow.pl/index.php/rekrutacja/

Spacer po szkole on line.

on-line na żywo
przez stronę główną
ZSPS

11.00

ZSPS - Film o szkole:
sekretariat.szkoly@zsps.krakow.pl https://www.youtube.com/watch?v=jWKsst3D
O2I

Film o szkole.

Zespół Szkół Chemicznych

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2

ZSPS - wirtualny spacer po szkole:
sekretariat.szkoly@zsps.krakow.pl https://zsps.wkraj.pl/html5/index.php?id=7961
2

Prezentacja oferty edukacyjnej szkoły, możliwość samodzielnego wykonywania
doświadczeń, udziału w konkursach i grach edukacyjnych, spotkanie z
przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego, Szkolnego Koła Wolontariusza,
karoke.

online

9.00-13.00

sekretariat@zschkrakow.pl

https://zschkrakow.wkraj.pl/html5/index.php?i
d=85556

Technik Mechatronik, technik automatyk i technik robotyk. Prezentacja zawodów i
bazy techno-dydaktycznej.

online na Platformie
Ms Teams wejście
przez stronę ZSM1

8.00-10.00

zsm1krakow@iap.pl

www.zsm1krakow.pl

Prezentacja budynku szkoły. Informacje o nowych zawodach: technik organizacji
turystyki, magazynier logistyk, kierowca mechanik, klasa wielozawodowa.

budynek szkoły

9.00-14.30
zsm2@zsm2krakow.pl

https://zsm2krakow.pl/rekrutacja/oferta-
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Nazwa szkoły/placówki
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2

Nazwa wydarzenia
Prezentacja pracowni fryzjerskich, warsztatów mechanicznych, pracowni
logistycznych - "Wybierz zawody poszukiwane na krajowym rynku pracy!".

Miejsce
(forma
realizacji)

Godzina

budynek szkoły,
warsztaty szkolne

9.00-14.30

System diagnostyki pokładowej OBD II, diagnozowanie stanu technicznego
samochodu przy pomocy urządzenia Bosch KTS 540.

strona internetowa
szkoły, prezentacja
wideo

Mechatronika samochodowa. Symulacja montażu i działania układu oświetlenia
samochodu.

strona internetowa
szkoły, prezentacja
wideo

Programowanie robotów. Algorytm programowania, sterowanie robotami.

strona internetowa
szkoły, prezentacja
wideo

strona internetowa
szkoły, prezentacja
wideo
strona internetowa
Druk 3D. Pokaz modelowania i wydruk modelu 3D.
szkoły, prezentacja
wideo
strona internetowa
Tworzenie stron www i programowanie aplikacji webowych. Tworzenie algorytmu
szkoły, prezentacja
aplikacji.
wideo
strona internetowa
Symulacja działań przyrządów pokładowych w statkach powietrznych, symulacja lotu. szkoły, prezentacja
wideo
Symulacja działań urządzeń mechatronicznych.

Zespół Szkół Mechanicznych nr 3

Zwiedzanie szkoły - wirtualny spacer
Jaki zawód wybrać? Spotkania z doradcą zawodowym, kierownikiem szkolenia
praktycznego oraz nauczycielami - zawodowcami
Zapoznanie z zawodem technik rachunkowości: Prowadzenie rachunkowości w
programie Rewizor GT.

Prezentacja oferty: link

zsm2@zsm2krakow.pl

https://zsm2krakow.pl/rekrutacja/ofertaedukacyjna-2021-2022

s@zespolszkolmechanicznych.edu.
pl,
https://www.zespolszkolmechanicznych.edu.pl/
zespolszkolmechanicznych3@gma
oferta/
il.com

strona internetowa
szkoły
platforma Microsoft
Teams, dołączenie do
10.00-14.00
spotkania przez
stronę szkoły
Aplikacaja MS
09.00 - 10.00
Teams.

Zawody przyszłości i kompetencje 4.0 - spotkanie z doradcą zawodowym i dyrekcją.

Aplikacaja MS
Teams.

09.20 - 10.20

Zapoznanie z zawodem technik rachunkowości: Prowadzenie rachunkowości w
programie Rachmistrz GT.

Aplikacaja MS
Teams.

10.00 - 11.00

Zapoznanie z zawodem technik rachunkowości: Prowadzenie kadr w programie
Gratyfikant GT.

Aplikacaja MS
Teams.

11.00 - 12.00

Zapoznanie z zawodem technik logistyk: Gospodarka magazynowa / Sporządzanie
dokumentacji w programie magazynowym Subiekt GT - Nowość!!!

Aplikacaja MS
Teams.

12.00 - 13.00

Zapoznanie z zawodem technik logistyk: Organizacja transportu / Dokumentacja w
transporcie.

Aplikacaja MS
Teams.

13.00 - 14.00

Dlaczego samolot lata? Ciekawostki lotnicze.

Aplikacaja MS
Teams.

11.00 - 11.45

Historia i ewolucja lotnictwa.

Aplikacaja MS
Teams.

11.50 - 12.35

Pokerstars - ucz się z Samorządem Uczniowskim.

Aplikacaja MS
Teams.

10.00-11.00

#chodźże

film na stronie szkoły

9.00-14.00

Generał Nil - a kto to taki?

film na stronie szkoły

9.00-14.00

Try it out - pokaz Samorządu Uczniowskiego (tylko Stacjonarnie).

Aplikacaja MS
Teams.

9.00 - 14.00

Poszerzam wiedzę o świecie natury i techniki z językiem niemieckim - "Nauka języka
niemieckiego z wykorzystaniem platformy edukacyjnej KINDERUNI interdycyplinarna metoda CLIL język obcy plus nauka przedmiotu".

Aplikacaja MS
Teams.

12.00 - 12.45

Jak nie bać się udzielać pierwszej pomocy osobie poszkodowanej? - zajęcia
demonstracyjne.

prezentacja na stronie
szkoły

9.00 - 9.30

Rodzaje silników i paliw, jakie można spotkać lotnictwie oraz w przemyśle
kosmicznym.

Aplikacaja MS
Teams.

11.00 - 11.45

Lingwistyka matematyczna - koduj z nami.

Aplikacaja MS
Teams.

10:00 - 11:00

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1

Montaż elementów elektronicznych na obwodach drukowanych. Prezentacja oferty
zawodów

on-line

Zespół Szkół Elektrycznych nr 2

Montaż elementów elektronicznych na obwodach drukowanych.

Zespł Szkół Geodezyjno Drogowych i
Gospodarki Wodnej

Prezentacja zawodu technik geodeta.
Prezentacja zawodu technik logistyk.
Prezentacja zawodu technik ochrony środowiska.

Zespół Szkół Mechanicznych nr 4

Adres mailowy
szkoły/placówki

zsm4@wp.pl

https://zsmnr4.edupage.org/a/krakowskitydzienzawodowcow?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ
zNSZzdWJwYWdlPTU%3D

9.00 - 13.00

zsel@elektryk2.krakow.pl

https://elektryk2.krakow.pl/tydzienzawodowcow-2021/

sala 018

10.00

zsel@elektryk2.krakow.pl

https://elektryk2.krakow.pl/

on-line

10.00-14.00

zsgdigw@wp.pl

http://www.szkolaimnarutowicza.krakow.pl/ind
ex.php?option=com_content&view=article&id
=286&Itemid=325
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Nazwa szkoły/placówki

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych

Nazwa wydarzenia

Miejsce
(forma
realizacji)

Godzina

Dzień Otwarty Szkoły (Technikum/Szkoła Branżowa I stopnia) - możliwość
zapoznania się ze wszystkimi zawodami (technik: grafiki i poligrafii cyfrowej,
reklamy, fotografii i mudlitmediów, procesów durkowania i procesów
introligatorskich oraz z zawodem fotografa, operatora procesów introligatorskich,
drukarza). Zwiedzanie pracowni i warsztatów szkolnych

budynek szkoły - Os.
Tysiąclecia 38,
Kraków
- forma stacjonarna -

9.00-13.00

Webinar "Moje predyspozycje zawodowe"

9.00-9.30

Rozmowa z nauczycielami i ekspertami w dziedzinie poligrafii. Przybliżenie zawodu
echnika procesów drukowania, technika procesów introligatorskich, drukarza oraz
operatora procesów introligatorskich.

9.30-9.50

Spotkanie z pasjonatami i nauczycielami fotografii. Przybliżenie nauki na kierunku
technik fotografii i multimediów oraz fotograf.

10.00-10.20

Rozmowa z ekspertami z zakresu grafiki i poligrafii cyfrowej.

Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2

Zespół Szkół Łączności

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1

Prezentacja oferty: link

szkoła@zspm.malopolska.pl

www.zspm.malopolska.pl

zso1.krakow@neostrada.pl

https://www.youtube.com/watch?v=C6qHDq0h
eek

http://zsb1.pl/

zakładka WIRTUALNIE
http://zsb1.pl/index.php?option=com_content&
view=article&id=73&Itemid=210

online platforma MS
Teams z relacją live
na stronie szkoły
-online-

10.30-10.50

Czy reklama to kierunek przyszłości? Rozmowa z nauczycielami i ekspertami reklamy

11.00-11.20

Spotkanie z Dyrekcją Szkoły. Rozmowa na temat kwestii formalnych związanych z
rekrutacją

11.30-11.40

"Od projektu do wyrobu gotowego" - zajęcia otwarte w pracowniach wytwarzania
wyrobów odzieżowych.
Prezentacja programów komputerowych do projektowania odzieży.
Zwiedzanie pracowni szkolnych

sala 3, 4, 5, 6, sala
18, 19,20

9.00-13.00

Informacje o szkole, prezentacja budynku szkoły, prezentacja zawodów w ofercie
szkoły oraz zajecia otwarte w pracowniach : technologie stolarskie, energetyka
odnawialna, instalacje sanitarne, prace budowlane i wykończeniowe, projektowanie
zieleni, prace sztukatorskie i kamieniarskie.

budynek szkoły oraz
online

9.00 -12.00

Warsztary kosztorysowania robót budowlanych.

budynek szkoły

9.00 -12.00

Wykonywanie rysunków w programie Autocad.

budynek szkoły

9.00 -12.00

Konsultacje z doradcą zawodowym.

budynek szkoły oraz
online

9.00-12.00

Prezentacje zawodów: technik rachunkowości (godz. 9:00), technik ekonomista (godz.
10:00), technik hotelarstwa (godz. 11:00), technik organizacji turystyki (godz. 12:00). Online na Platformie
Zapraszamy do obejrzenia na stronie internetowej filmu o szkole oraz zwiedzenia
Ms Teams
szkoły na wirtualnym spacerze.

9.00-13.00

e-mail: zsekon1@bci.krakow.pl
http://zse1.edu.pl/, Telefon: (12)
422 02 84

http://zse1.edu.pl/

budynek szkoły

9.00-14.00

sekretariat@zse-2.krakow.pl

https://www.zse2.krakow.pl/viewpage.php?page_id=32

Łączność – edukacja, zawód, przyszłość.

on-line

9.00 - 10.30 na
żywo online,
10.30 - 13.00
odtworzenie
nagranych
materiałów

sekretariat@tl.krakow.pl

https://tl.krakow.pl/dla_kandydatow/

Pokaz kulinarny

pracownia 51,53

09.00 - 12.00

Pokaz umiejętności hotelarskich

pracownia 118

09.00 - 12.00

Prezentacja zawodu - Technik organizacji turystyki

pracownia 126

09:00 - 12:00

Pokaz obsługi gościa w restauracji

pracownia 19

09.00 - 12.00

zsgastr1@poczta.onet.pl

https://zsg1.pl/kandydaci/

Pokaz barmański

pracownia 131

09.00 - 12.00

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1

Adres mailowy
szkoły/placówki

Dzień otwarty szkoły, prezentacja zawodów.
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Nazwa szkoły/placówki

Nazwa wydarzenia

Miejsce
(forma
realizacji)

Godzina

Pokaz cukierniczy

pracownia 50

09.00 - 12.00

Rozmowa z doradcą zawodowym

sala 101

09.00 - 12.00

Prezentacja filmów promujących szkołę i zawody nauczane w placówce.

strona internetowa
szkoły :
zsgnr2krakow.pl

Pokaz sporządzania różnych mini zakąsek, ciasteczek wyśmienitych i słodkich
babeczek z kremem, carvingu i dekoracji cukierniczych. Nakrywanie stołów na różne
okazje. Konkurs o Puchar Dyrektora Szkoły " Kuchmistrz ZSG nr 2".

warsztat szkolny
"Pokusa"

9.00-14.00

https://www.youtube.com/channel/UC0nJY87
UqCfI7oYIS01DhLw

Konkurs literacko-kulinarny "Czytam i gotuję"-prace w formie plakatów, prezentacji
multimedialnych ewentualnie w formie pokazu konkursowego w pracowni
technologicznej.

sala nr 16

9.00-14.00

https://m.facebook.com/ZSG-nr-2-w-Krakowie228127627593497/

Prezentacja finalistów Konkursu " Notatka matematyczna".
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2
Prezentacja " Przyprawy świata ".

strona internetowa
szkoły :
zsgnr2krakow.pl lub
na facebooku
strona internetowa
szkoły :
zsgnr2krakow.pl

Adres mailowy
szkoły/placówki

https://www.youtube.com/channel/UC0nJY87
UqCfI7oYIS01DhLw ;
http://rekrutacjazsgnr2.pl/

https://m.facebook.com/ZSG-nr-2-w-Krakowie228127627593497/
zsgnr2@poczta.onet.pl
9.00

https://zsgnr2krakow.pl/

Utworzenie na platformie " padlet" tablicy : Nauka Języków Obcych w ZSG nr 2 w
Krakowie.
Prezentacja w formie filmików laureatów Konkursu przeprowadzonego online
"Występ w języku obcym".

https://padlet.com/premium/pro
strona internetowa
szkoły :
zsgnr2krakow.pl lub
na facebooku

https://www.facebook.com/ZSG-nr-2-wKrakowie-228127627593497/ ;
https://padlet.com/premium/pro
https://m.facebook.com/ZSG-nr-2-w-Krakowie228127627593497/

Zajęcia pokazowe z Nordic Walking - stacjonarnie lub online.

Prezentacja multimedialna -" Jubileusz 110 lecia szkoły".

strona internetowa
szkoły :
zsgnr2krakow.pl

Zespół Szkół Energetycznych

Prezentacja szkoły na stronie internetowej.

online

Zespół Szkół nr 1

Otwarta sobota w TK
Szeroki wachlarz fryzjerstwa.

Reklama audiowizualna i gadżety reklamowe z logotypem.
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i
Melioracji

Ogrodowe inspiracje.
Wykonywanie połączeń w instalacjach rurowych.

Jak skutecznie domagać się swoich praw przy reklamacji towaru.

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 1 - Branżowa Szkoła
I stopnia Nr 30, Szkoła
Przysposabiajaca do Pracy nr 2

budynek szkoły
https://www.youtube.
com/watch?v=AbGs
DV2Iymk
https://www.youtube.
com/watch?v=wmjk
UPbnDMk
https://www.youtube.
com/watch?v=oHgzc
Kh0vNk
https://www.youtube.
com/watch?v=ZJx88vWYEs
online
(prezentacja na
stronie internetowej
szkoły)

https://zsgnr2krakow.pl/

9.00-13.00

sekretariat@zse.krakow.pl

www.zse.krakow.pl

poczta@tk.krakow.pl

https://tk.krakow.pl/

zsisim@wp.pl

Oferta_2021_22.pdf (zsisim.pl)

sekretariat@cku.krakow.pl

link do wydarzenia na stronie internetowej
szkoły http://cku.krakow.pl/?p=5117

szkola@soswnr1ktrakow.pl

https://www.youtube.com/channel/UCl39Wozt
ngF6wp9NXClnIMg

9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00

TADeusz - Twoje imię może Cię zaszkoczyć…- przepisy prawa dotyczące zmiany
imienia i nazwiska.

online
(prezentacja na
stronie internetowej
szkoły)

Kwiaty - nieodłączni świadkowie zaręczyn.

online
(prezentacja na
stronie internetowej
szkoły)

Stres w środowisku pracy - nasz cichy zabójca.

online
(prezentacja na
stronie internetowej
szkoły)

Kuchnia molekularna - nowe trendy w gastronomii.

online
(prezentacja na
stronie internetowej
szkoły)

Odzież od A do Z.

online
(prezentacja na
stronie internetowej
szkoły)

Naprawa komputerów - laptopów.

online
(prezentacja na
stronie internetowej
szkoły)

Systemy i procesy logistyczne.

online
(prezentacja na
stronie internetowej
szkoły)

Dzień otwarty - Konsultacje z pedagogiem , psychologiem, doradcą zawodowym.
Zwiedzanie pracowni szkolnych.

ul. Barska 45

9.00-12.00

Zgrzewanie polifuzyjne-nowe technologie instalacyjne-warsztaty.

pracownia urządzeń
sanitarnych

9.00-13.00

Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego

Prezentacja oferty: link
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Nazwa szkoły/placówki

Zespół Szkół Zawodowych Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Nazwa wydarzenia

Miejsce
(forma
realizacji)

Godzina

Udostępnianie własnych zasobów komputerowych w sieci Internet-warsztaty.

pracownia
komputerowa

9.00-13.00

Rozpoznawanie świdrów wiertniczych.

pracownia wiernicza

9.0-13.00

Język angielski specjalistyczny: o wykorzystaniu słownictwa w wybranych zawodach.

sala języka
angielskiego

9.00-13.00

Hybrydowo:
ul. Rzeźnicza 4,
sale 3 i 5
oraz
WIRTUALNY
DZIEŃ OTWARTY
/zwiedzanie Szkoły,
rozmowy z
nauczycielami/

10.00 - 14.00

Adres mailowy
szkoły/placówki

Prezentacja oferty: link

sekretariat@brzozowa5.edu.pl

https://brzozowa5.edu.pl/

szkola@izba.krakow.pl

https://youtu.be/6lA3MzXWr9c

zsz2@zsz2.edu.pl

http://nowa.zsz2.com.pl/

DZIEŃ OTWARTY - „I TY MOŻESZ ODNIEŚĆ SUKCES !!!

Zespół Szkół Rzemiosła i
Przedsiębiorczości

W programie:
- zwiedzanie szkoły,
- prezentacja zawodów:
a) Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia (zawody rzemieślnicze):
Nowość !!! – zawód MAGAZYNIER-LOGISTYK.
b) Publicznego Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości:
technik ekonomista, spec. doradca biznesowy (warsztaty "Moja Firma"),
technik handlowiec, spec. doradca klienta,
technik organizacji turystyki (Quiz o atrakcjach turystycznych Polski),
technik logistyk,
Nowość !!! – zawód TECHNIK OPTYK
- spotkania z nauczycielami,
- multimedialna gra o szkole.
Stoisko ustawione przed szkołą z ulotkami, balonami oraz osobami udzielającymi
informacji, zapraszającymi i oprowadzającymi po szkole.
Prezentacja kierunku budowlanego - elementy dekoracyjne elewacji.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Co można zrobić z aquafaby

Fit desery

Plakat informacyjny/wirtualny spacer po szkole

Zajęcia na pracowni budowlanej – ścianka działowa w systemie suchej zabudowy

Zespół Szkół Budowlanych
Przyzakładowych
Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego
Chemobudowa – Kraków S. A.

Strefa wolnego zwiedzania szkoły

Zajęcia na pracowni mechanicznej

Stacjonarnie –
Pracownia
budownictwa
Stacjonarnie –
Pracownia
gastronomiczna
Stacjonarnie –
Pracownia
gastronomiczna

strona internetowa
szkoły, prezentacja
wideo

budynek szkoly, os.
Urocze 13, 31-953
Kraków

budynek szkoly, os.
Urocze 13, 31-953
Kraków

budynek szkoly, os.
Urocze 13, 31-953
Kraków

9.00 - 13.00

10.00 – 11.20

11.30 – 13.00

24h/7

9.30 - 11.30

9.30 - 12.30

9.30 - 11.30

zsb@chemobudowa.szkola.pl

Zespół Szkół Budowlanych "Chemobudowa"
Kraków S.A.
https://www.chemobudowa.szkola.pl/
Wirtualny spacer po szkole
https://chemobudowaszkola.wkraj.pl/html5/ind
ex.php?id=79485&fbclid=IwAR0hs0FnmCYc
G19NMlJ5JYoV4BTLezTWqvFYC2CyTiOygdBMxR0xj5oeEg
Facebook
https://www.facebook.com/zsbchemobudowasz
kola

zsb@chemobudowa.szkola.pl

Zespół Szkół Budowlanych "Chemobudowa"
Kraków S.A.
https://www.chemobudowa.szkola.pl/
Wirtualny spacer po szkole
https://chemobudowaszkola.wkraj.pl/html5/ind
ex.php?id=79485&fbclid=IwAR0hs0FnmCYc
G19NMlJ5JYoV4BTLezTWqvFYC2CyTiOygdBMxR0xj5oeEg
Facebook
https://www.facebook.com/zsbchemobudowasz
kola

zsb@chemobudowa.szkola.pl

Zespół Szkół Budowlanych "Chemobudowa"
Kraków S.A.
https://www.chemobudowa.szkola.pl/
Wirtualny spacer po szkole
https://chemobudowaszkola.wkraj.pl/html5/ind
ex.php?id=79485&fbclid=IwAR0hs0FnmCYc
G19NMlJ5JYoV4BTLezTWqvFYC2CyTiOygdBMxR0xj5oeEg
Facebook
https://www.facebook.com/zsbchemobudowasz
kola

zsb@chemobudowa.szkola.pl

Zespół Szkół Budowlanych "Chemobudowa"
Kraków S.A.
https://www.chemobudowa.szkola.pl/
Wirtualny spacer po szkole
https://chemobudowaszkola.wkraj.pl/html5/ind
ex.php?id=79485&fbclid=IwAR0hs0FnmCYc
G19NMlJ5JYoV4BTLezTWqvFYC2CyTiOygdBMxR0xj5oeEg
Facebook
https://www.facebook.com/zsbchemobudowasz
kola
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Nazwa szkoły/placówki

Miejsce
(forma
realizacji)

Nazwa wydarzenia

budynek szkoly, os.
Urocze 13, 31-953
Kraków

Strefa wolnego zwiedzania szkoły

Godzina

9.30 - 12.30

Adres mailowy
szkoły/placówki

Prezentacja oferty: link

zsb@chemobudowa.szkola.pl

Zespół Szkół Budowlanych "Chemobudowa"
Kraków S.A.
https://www.chemobudowa.szkola.pl/
Wirtualny spacer po szkole
https://chemobudowaszkola.wkraj.pl/html5/ind
ex.php?id=79485&fbclid=IwAR0hs0FnmCYc
G19NMlJ5JYoV4BTLezTWqvFYC2CyTiOygdBMxR0xj5oeEg
Facebook
https://www.facebook.com/zsbchemobudowasz
kola

29 maja 2021 r.
ZSPS - Plakat Tydzień Zawodowca
sekretariat.szkoly@zsps.krakow.pl http://zsps.krakow.pl/index.php/2021/03/23/kr
akowski-tydzien-zawodowcow/

Plakat informacyjny.

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

Zespół Szkół Chemicznych

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2

Pokaz barmański z udziałem pracodawcy.

krótkie wejścia
on-line na żywo
przez stronę główną
ZSPS

9.30 - 12.30

sekretariat.szkoly@zsps.krakow.pl

ZSPS - Strona główna :
http://zsps.krakow.pl/

Pokaz cukierniczy z udziałem pracodawcy.

krótkie wejścia
on-line na żywo
przez stronę główną
ZSPS

9.30 - 12.30

sekretariat.szkoly@zsps.krakow.pl

ZSPS - Strona główna :
http://zsps.krakow.pl/
ZSPS -Rekrutacja:
http://zsps.krakow.pl/index.php/rekrutacja/

Pokaz piekarski - produkcja pizzy.

krótkie wejścia
on-line na żywo
przez stronę główną
ZSPS

9.30 - 12.30

sekretariat.szkoly@zsps.krakow.pl

ZSPS - Strona główna :
http://zsps.krakow.pl/
ZSPS - wirtualny spacer po szkole:
https://zsps.wkraj.pl/html5/index.php?id=7961
2

Spacer po szkole on line.

on-line na żywo
przez stronę główną
ZSPS

11.00

Prezentacja oferty edukacyjnej szkoły, możliwość samodzielnego wykonywania
doświadczeń, udziału w konkursach i grach edukacyjnych, spotkanie z
przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego, Szkolnego Koła Wolontariusza,
karoke.

budynek szkoły

9.00-13.00

sekretariat@zschkrakow.pl

https://zschkrakow.wkraj.pl/html5/index.php?i
d=85556

Technik Mechatronik, technik automatyk i technik robotyk Prezentacja zawodów i
bazy techno-dydaktycznej.

online na Platformie
Ms Teams wejście
przez stronę ZSM1

8.00-10.00

zsm1krakow@iap.pl

www.zsm1krakow.pl

Piknik branżowy pt. "Wybierz ambitnie i zostań technikiem logistykiem, technikiem
pojazdów samochodowych, technikiem usług fryzjerskich, technikiem organizacji
turystyki, mechanikiem, elektromechanikiem, fryzjerem, magazynierem logistykim,
kierowcą mechanikiem lub dołącz do klasy wielozawodowej".

teren przy budynku
szkoły.

9.00-14.30

zsm2@zsm2krakow.pl

https://zsm2krakow.pl/rekrutacja/ofertaedukacyjna-2021-2022

System diagnostyki pokładowej OBD II, diagnozowanie stanu technicznego
samochodu przy pomocy urządzenia Bosch KTS 540.

ZSM nr 3 pracownia
diagnostyki
samochodowej s.1

10.00-15.00

Mechatronika samochodowa. Symulacja montażu i działania układu oświetlenia
samochodu.

ZSM nr 3 pracownia
elektryczna s. 118

10.00-15.00

Programowanie robotów. Algorytm programowania, sterowanie robotami.

Symulacja działań urządzeń mechatronicznych.

Druk 3D. Pokaz modelowania i wydruk modelu 3D

Zespół Szkół Mechanicznych nr 3

ZSPS - Film o szkole:
sekretariat.szkoly@zsps.krakow.pl https://www.youtube.com/watch?v=jWKsst3D
O2I

ZSM nr 3 pracownia robotyki s. 10.00-15.00
127
ZSM nr 3 pracownia
10.00-15.00
mechatroniczna
s.126
ZSM nr 3 pracownia
10.00-15.00
informatyczna s.125

Sieci komputerowe. Proces montażu okablowania sieci, konfiguracja serwerów,
routerów i switchów

ZSM nr 3 pracownia
10.00-15.00
informatyczna s. 221

Naprawa sprzętu komputerowego. Pokaz demontażu i montażu podzespołów
komputera.

ZSM nr 3 pracownia
10.00-15.00
informatyczna s. 231

Tworzenie stron www i programowanie aplikacji webowych. Tworzenie algorytmu
aplikacji.

ZSM nr 3 pracownia
10.00-15.00
informatyczna s. 233

s@zespolszkolmechanicznych.edu.
pl,
https://www.zespolszkolmechanicznych.edu.pl/
zespolszkolmechanicznych3@gma
oferta/
il.com

ZSM nr 3 Służby lotniskowe, komunikacja w portach i terminalach . Struktura portu lotniczego,
pracownia lotnicza s. 10.00-15.00
pokaz programowania radiotelefonów .
226
ZSM nr 3 Symulacja działań przyrządów pokładowych w statkach powietrznych, symulacja lotu. pracownia lotnicza
s.229
Silniki lotnicze. Budowa silnika turboodrzutowego, pokaz kontrowania połączeń
śrubowych.

10.00-15.00

ZSM nr 3 pracownia lotnicza s. 10.00-15.00
15

Jaki zawód wybrać? Spotkanie z doradcą zawodowym i kierownikiem szkolenia
praktycznego.

ZSM nr 3 - sala 229

10.00-14.00

Lingwistyka matematyczna - koduj z nami.

sala 28.

10.00 - 11.00
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Nazwa szkoły/placówki

Nazwa wydarzenia

Miejsce
(forma
realizacji)

Godzina

Zawody przyszłości i kompetencje 4.0 - spotkanie z doradcą zawodowym.

sala 28

09.20 - 09.50

Zapoznanie z zawodem technik rachunkowości: Prowadzenie rachunkowości w
programie Rewizor GT.

sala 41

09.00 - 10.00

Zapoznanie z zawodem technik rachunkowości: Prowadzenie rachunkowości w
programie Rachmistrz GT.

sala 41

10.00 - 11.00

Zapoznanie z zawodem technik rachunkowości: Prowadzenie kadr w programie
Gratyfikant GT.

sala 41

11.00 - 12.00

Zapoznanie z zawodem technik logistyk: Gospodarka magazynowa / Sporządzanie
dokumentacji w programie magazynowym Subiekt GT - Nowość!!!

sala 41

12.00 - 13.00

Zapoznanie z zawodem technik logistyk: Organizacja transportu / Dokumentacja w
transporcie.

sala 12

13.00 - 14.00

Quiz lotniczy oraz przedstawienie związane ze znakami i sygnałami naprowadzania
statków powietrznych.

sala 1

10.00 - 14.00

Poczuj się jak pilot - loty na symulatorze (tylko stacjonarnie).

sala 12

09.00 - 12.00

Pomiar ciśnienia za pomocą sondy Prandtla - warsztaty lotnicze.

sala 12

12.00 - 13.00

Lekcja pokazowa. Lotnictwo - Twoja szansa na lepsze jutro.

sala 12

13.05 - 13.50

Dlaczego samolot lata? Ciekawostki lotnicze.

sala 10

11.00 - 11.45

Historia i ewolucja lotnictwa.

sala 10

11.50 - 12.35

Lotnictwo jako branża przyszłości.

sala 10

12.40 - 13.40

Zespół Szkół Mechanicznych nr 4

Adres mailowy
szkoły/placówki

Prezentacja oferty: link

zsm4@wp.pl

https://zsmnr4.edupage.org/a/krakowskitydzienzawodowcow?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ
zNSZzdWJwYWdlPTY%3D

Travelling Q&A - Podróżnicze pytania i odpowiedzi.

sala 27

13.00 - 13.30

Pokerstars - ucz się z Samorządem Uczniowskim.

sala 13

10.00-11.00

#chodźże (tylko stacjonarnie)

cała szkoła

9.00-14.00

Generał Nil - a kto to taki?

korytarz przy
sekretariacie
uczniowskim

9.00-14.00

Soundsystem - szkolenie dla początkujących (tylko stacjonarnie).

sala 13

13.00-14.00

Try it out - pokaz Samorządu Uczniowskiego (tylko stacjonarnie).

sala 12

9.00-14.00

Polataj z nami - symulator lotu okiem Samorzadu Uczniowskiego (tylko stacjonarnie).

sala 12

9.00-14.00

Nauka tańca towarzyskiego - inne spojrzenie na matematykę.

korytarz II piętro

11.00 - 12.00

Poszerzam wiedzę o świecie natury i techniki z językiem niemieckim - "Nauka języka
niemieckiego z wykorzystaniem platformy edukacyjnej KINDERUNI interdycyplinarna metoda CLIL język obcy plus nauka przedmiotu".

sala 27

12.00 - 12.45

Jak automatycznie sterować oświetleniem? - zajęcia demonstracyjne.

sala 1

9.00 - 10.00

Ogród chemiczny i ekstremalna pasta do zębów.

sala 40

12.00-12.40

Rodzaje silników i paliw, jakie można spotkać lotnictwie oraz w przemyśle
kosmicznym.

sala 40

11.00-11.45

Zastosowanie wodoru w transporcie – szanse na rozwój.

sala 40 dr hab. inż.
Marcin Noga, prof.
PK

10.00-10.30

Zespół Szkół nr 1

Otwarta sobota w TK

budynek szkoły

9.00-13.00

poczta@tk.krakow.pl

https://tk.krakow.pl/

Zespół Szkół Elektrycznych nr 2

Wykorzystanie technologii e-Factory (Przemysl 4.0) w systemach automatyki
przemyslowej.

budynek szkoły/ sala
202/ on-line

10.00 -13.00

zsel@elektryk2.krakow.pl

https://elektryk2.krakow.pl/tydzienzawodowcow-2021/

Zespół Szkół Geodezyjno Drogowych i
Gospodarki Wodnej

Prezentacja zawodu technik geodeta.
Prezentacja zawodu technik logistyk.
Prezentacja zawodu technik ochrony środowisk.a

Instumetarium
geodezyjne, sala 54,
sala 39

10.00-14.00

zsgdigw@wp.pl

http://www.szkolaimnarutowicza.krakow.pl/ind
ex.php?option=com_content&view=article&id
=286&Itemid=325

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych

Dzień Otwarty Szkoły (Technikum/Szkoła Branżowa I stopnia) - możliwość
zapoznania się ze wszystkimi zawodami (technik: grafiki i poligrafii cyfrowej,
reklamy, fotografii i mudlitmediów, procesów durkowania i procesów
introligatorskich oraz z zawodem fotografa, operatora procesów introligatorskich,
drukarza). Możliwość spotkania i zadania pytania ekspertom z wyżej wymienionych
kierunków.

budynek szkoły
os. Tysiąclecia 38
Kraków

9.00-13.00

szkoła@zspm.malopolska.pl

www.zspm.malopolska.pl

Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1

"Od projektu do wyrobu gotowego" - zajęcia otwarte w pracowniach wytwarzania
wyrobów odzieżowych.
Prezentacja programów komputerowych do projektowania odzieży.
Zwiedzanie pracowni szkolnych

sala 3, 4, 5, 6, sala
18, 19,20

9.00-13.00

zso1.krakow@neostrada.pl

https://www.youtube.com/watch?v=C6qHDq0h
eek
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Nazwa szkoły/placówki

Nazwa wydarzenia

Miejsce
(forma
realizacji)

Godzina

Adres mailowy
szkoły/placówki

Prezentacja oferty: link

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 1 - Branżowa Szkoła
I stopnia Nr 30, Szkoła
Przysposabiajaca do Pracy nr 2

Dzień otwarty - Konsultacje z pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym.
Zwiedzanie pracowni szkolnych.

ul. Barska 45

9.00-12.00

szkola@soswnr1ktrakow.pl

https://www.youtube.com/channel/UCl39Wozt
ngF6wp9NXClnIMg

Informacje o szkole, prezentacja budynku szkoły, prezentacja zawodów w ofercie
szkoły oraz zajecia otwarte w pracowniach : technologie stolarskie, energetyka
odnawialna, instalacje sanitarne, prace budowlane i wykończeniowe, projektowanie
zieleni, prace sztukatorskie i kamieniarskie.

budynek szkoły oraz
online

9.00 -12.00

Warsztary kosztorysowania robót budowlanych

budynek szkoły

9.00- 12.00

http://zsb1.pl/

zakładka WIRTUALNIE
http://zsb1.pl/index.php?option=com_content&
view=article&id=73&Itemid=210

Wykonywanie rysunków w programie Autocad

budynek szkoły

9.00 -12.00

Konsultacje z doradcą zawodowym

budynek szkoły oraz
online

9.00- 12.00

Prezentacje zawodów: technik rachunkowości (godz. 9:00), technik ekonomista (godz.
10:00), technik hotelarstwa (godz. 11:00), technik organizacji turystyki (godz. 12:00).
stacjonarnie w szkole
Zapraszamy do obejrzenia na stronie internetowej filmu o szkole oraz zwiedzenia
szkoły na wirtualnym spacerze.

9.00-13.00

e-mail: zsekon1@bci.krakow.pl
http://zse1.edu.pl/, Telefon: (12)
422 02 84

http://zse1.edu.pl/

budynek szkoły

9.00-14.00

sekretariat@zse-2.krakow.pl

https://www.zse2.krakow.pl/viewpage.php?page_id=32

Łączność – edukacja, zawód, przyszłość.

on-line

9.00 - 13.00

sekretariat@tl.krakow.pl

https://tl.krakow.pl/dla_kandydatow/

Pokaz kulinarny.

pracownia 51,53

09.00 - 12.00

Pokaz umiejętności hotelarskich.

pracownia 118

09.00 - 12.00

Prezentacja zawodu - Technik organizacji turystyki.

pracownia 126

09.00 - 12.00

Pokaz obsługi gościa w restauracji.

pracownia 19

09.00 - 12.00

zsgastr1@poczta.onet.pl

https://zsg1.pl/kandydaci/

Pokaz barmański.

pracownia 131

09.00 - 12.00

Pokaz cukierniczy.

pracownia 50

09:00 - 12:00

Rozmowa z doradcą zawodowym.

sala 101

09.00 - 12.00

Konkurs językowo-gastronomiczny " Potrawy z buraka".

sala 14 i 17

9.00-14.00

https://m.facebook.com/ZSG-nr-2-w-Krakowie228127627593497/

Pokaz wykonywania potraw z wykorzystaniem termomiksu.

sala 13

9.00-14.00

https://m.facebook.com/ZSG-nr-2-w-Krakowie228127627593497/

Pokaz flambirowania owoców. Warsztaty barmańskie.

sala 1

9.00-14.00

https://m.facebook.com/ZSG-nr-2-w-Krakowie228127627593497/

Prezentacja multimedialna o Podgórzu.

sala 25

9.00-14.00

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2

Zespół Szkół Łączności

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2

Zespół Szkół Energetycznych

Dzień otwarty szkoły, prezentacja zawodów.

https://zsgnr2krakow.pl/
https://m.facebook.com/ZSG-nr-2-w-Krakowie228127627593497/
https://m.facebook.com/ZSG-nr-2-w-Krakowie228127627593497/

Konkurs " Matematyczna Ruletka".

sala 24

9.00-14.00

Konkurs " Wszystko co chcielibyście wiedzieć o miodzie".

sala 15

9.00-14.00

Sala porad żywieniowych, informacji, ciekawostek, wskazanych działań
prozdrowotnych, konkursów żywieniowych.

sala 25

9.00-14.00

https://zsgnr2krakow.pl/

zsgnr2@poczta.onet.pl

Kącik doradztwa zawodowego.

sala 28

9.00-14.00

https://pppzsg2.wixsite.com/index

Pokaz sporządzania różnych mini zakąsek, ciasteczek wyśmienitych i słodkich
babeczek z kremem, carvingu i dekoracji cukierniczych. Nakrywanie stołów na różne
okazje.

warsztat szkolny
"Pokusa"

9.00-14.00

https://m.facebook.com/ZSG-nr-2-w-Krakowie228127627593497/

Turniej piłki siatkowej i tenisa stołowego.

sala gimnastyczna

9.00-14.00

https://m.facebook.com/ZSG-nr-2-w-Krakowie228127627593497/

Turniej badmintona i ringo.

sala gimnastyczna

9.00-14.00

https://m.facebook.com/ZSG-nr-2-w-Krakowie228127627593497/

Wystawa " Historia szkoły-110 lat"

biblioteka szkolna

9.00-14.00

https://zsgnr2krakow.pl/

Prezentacja szkoły na stronie internetowej.

online

sekretariat@zse.krakow.pl

www.zse.krakow.pl
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Nazwa szkoły/placówki

Miejsce
(forma
realizacji)

Godzina

Adres mailowy
szkoły/placówki

Prezentacja oferty: link

Hybrydowo:
ul. Rzeźnicza 4,
sale 3 i 5
oraz
WIRTUALNY
DZIEŃ OTWARTY
/zwiedzanie Szkoły,
rozmowy z
nauczycielami/

10.00 - 14.00

szkola@izba.krakow.pl

https://youtu.be/6lA3MzXWr9c

https://www.youtube.
com/watch?v=AbGs
DV2Iymk

9.00-12.00

Reklama audiowizualna i gadżety reklamowe z logotypem.

https://www.youtube.
com/watch?v=wmjk
UPbnDMk

9.00-12.00
zsisim@wp.pl

Oferta_2021_22.pdf (zsisim.pl)

Ogrodowe inspiracje

https://www.youtube.
com/watch?v=oHgzc
Kh0vNk

9.00-12.00

Wykonywanie połączeń w instalacjach rurowych.

https://www.youtube.
com/watch?v=ZJx88vWYEs

9.00-12.00

sekretariat@brzozowa5.edu.pl

https://brzozowa5.edu.pl/

zsz2@zsz2.edu.pl

http://nowa.zsz2.com.pl/

Nazwa wydarzenia

DZIEŃ OTWARTY - „I TY MOŻESZ ODNIEŚĆ SUKCES !!!

Zespół Szkół Rzemiosła i
Przedsiębiorczości

W programie:
- zwiedzanie szkoły,
- prezentacja zawodów:
a) Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia (zawody rzemieślnicze):
Nowość !!! – zawód MAGAZYNIER-LOGISTYK.
b) Publicznego Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości:
technik ekonomista, spec. doradca biznesowy (warsztaty "Moja Firma"),
technik handlowiec, spec. doradca klienta,
technik organizacji turystyki (Quiz o atrakcjach turystycznych Polski),
technik logistyk,
Nowość !!! – zawód TECHNIK OPTYK
- spotkania z nauczycielami,
- multimedialna gra o szkole.
Stoisko ustawione przed szkołą z ulotkami, balonami oraz osobami udzielającymi
informacji, zapraszającymi i oprowadzającymi po szkole.

Szeroki wachlarz fryzjerstwa.

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i
Melioracji

Udostępnianie własnych zasobów komputerowych w sieci Internet-warsztaty.
Zespół Szkół Zawodowych Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

9.00-13.00
Dary Ziemi dla zdrowia i urody-warsztaty.
Rozpoznaj minerały i skały-quiz.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Zespół Szkół Budowlanych
Przyzakładowych
Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego
Chemobudowa – Kraków S. A.

pracownia
komputerowa

Prezentacja kierunku budowlanego - drewniane więźby dachowe.

laboratorium szkolne
pracownia
geologiczna
stacjonarnie –
Pracownia
budownictwa

9.00-13.00

9.00-13.00
9.00 - 13.00

Plakat informacyjny/wirtualny spacer po szkole

strona internetowa
szkoły, prezentacja
wideo

24h/7

Zajęcia na pracowni budowlanej – ścianka działowa w systemie suchej zabudowy

budynek szkoly, os.
Urocze 13, 31-953
Kraków

9.30 - 11.30

zsb@chemobudowa.szkola.pl

Strefa wolnego zwiedzania szkoły

budynek szkoly, os.
Urocze 13, 31-953
Kraków

9.30 - 12.30

zsb@chemobudowa.szkola.pl

zsb@chemobudowa.szkola.pl

Zespół Szkół Budowlanych "Chemobudowa"
Kraków S.A.
https://www.chemobudowa.szkola.pl/
Wirtualny spacer po szkole
https://chemobudowaszkola.wkraj.pl/html5/ind
ex.php?id=79485&fbclid=IwAR0hs0FnmCYc
G19NMlJ5JYoV4BTLezTWqvFYC2CyTiOygdBMxR0xj5oeEg
Facebook
https://www.facebook.com/zsbchemobudowasz
kola
Zespół Szkół Budowlanych "Chemobudowa"
Kraków S.A.
https://www.chemobudowa.szkola.pl/
Wirtualny spacer po szkole
https://chemobudowaszkola.wkraj.pl/html5/ind
ex.php?id=79485&fbclid=IwAR0hs0FnmCYc
G19NMlJ5JYoV4BTLezTWqvFYC2CyTiOygdBMxR0xj5oeEg
Facebook
https://www.facebook.com/zsbchemobudowasz
kola
Zespół Szkół Budowlanych "Chemobudowa"
Kraków S.A.
https://www.chemobudowa.szkola.pl/
Wirtualny spacer po szkole
https://chemobudowaszkola.wkraj.pl/html5/ind
ex.php?id=79485&fbclid=IwAR0hs0FnmCYc
G19NMlJ5JYoV4BTLezTWqvFYC2CyTiOygdBMxR0xj5oeEg
Facebook
https://www.facebook.com/zsbchemobudowasz
kola
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Nazwa szkoły/placówki

Nazwa wydarzenia

Miejsce
(forma
realizacji)

Godzina

Adres mailowy
szkoły/placówki

Zajęcia na pracowni mechanicznej

budynek szkoly, os.
Urocze 13, 31-953
Kraków

9.30 - 11.30

zsb@chemobudowa.szkola.pl

Strefa wolnego zwiedzania szkoły

budynek szkoly, os.
Urocze 13, 31-953
Kraków

9.30 - 12.30

zsb@chemobudowa.szkola.pl

Prezentacja oferty: link
Zespół Szkół Budowlanych "Chemobudowa"
Kraków S.A.
https://www.chemobudowa.szkola.pl/
Wirtualny spacer po szkole
https://chemobudowaszkola.wkraj.pl/html5/ind
ex.php?id=79485&fbclid=IwAR0hs0FnmCYc
G19NMlJ5JYoV4BTLezTWqvFYC2CyTiOygdBMxR0xj5oeEg
Facebook
https://www.facebook.com/zsbchemobudowasz
kola
Zespół Szkół Budowlanych "Chemobudowa"
Kraków S.A.
https://www.chemobudowa.szkola.pl/
Wirtualny spacer po szkole
https://chemobudowaszkola.wkraj.pl/html5/ind
ex.php?id=79485&fbclid=IwAR0hs0FnmCYc
G19NMlJ5JYoV4BTLezTWqvFYC2CyTiOygdBMxR0xj5oeEg
Facebook
https://www.facebook.com/zsbchemobudowasz
kola
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