
             

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W VII FESTIWALU ZAWODÓW !!! 

Szanowni Państwo – Przyjaciele Szkoły! 

Zespół Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp.  

ma zaszczyt zaprosić Państwa 

dnia 20 listopada 2019 r. do udziału w VII Festiwalu Zawodów ! 

Opis wydarzenia 

Organizator:  Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.  

Patronat: Starosta Grodziski. 

Pomoc: Powiatowy Urząd Pracy i Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Grodzisku Wlkp. 

Termin wydarzenia: 20 listopada 2019 r. 

Miejsce wydarzenia: Hala Sportowa, ul. Żwirki i Wigury 2A, Grodzisk Wielkopolski. 

Uczestnicy wydarzenia: pracodawcy (ok 60 zakładów pracy); uczniowie klas IV technikum i liceum (ok. 

200 uczniów), uczniowie szkół podstawowych klasy VIII  (ok. 600 uczniów), przedstawiciele instytucji 

takich jak: Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Powiatowe Zrzeszenie 

Handlu i Usług,  Wojsko, Straż Pożarna, Policja, Nadleśnictwo, zaproszeni Goście.  

Harmonogram imprezy:  

7.30 - 9.00 Przygotowanie przez firmy stanowisk na hali sportowej.  Istnieje możliwość 

przywiezienia ekspozycji dzień wcześniej 19 listopada 2019 ale szczegóły proszę  ustalić 

telefonicznie 660 746 487 z Magdaleną Ambrozik lub 606 288 240 z Barbarą Jokś. 

9.00 – 10.00 Przybycie grupy uczniów ostatnich klas Technikum, LO i BS I Stopnia - Targi 

Pracy.  Przybycie dzieci w wieku przedszkolnym.  

10.30 – 10.50 Powitanie I grupy uczniów VIII klas Szkoły Podstawowej. 

10.50 – 12.00 Bezpośredni kontakt firm z uczniami Szkoły Podstawowej. 

12.30 – 12.50 Powitanie II grupy uczniów VIII klas Szkoły Podstawowej. 

12.50 – 14.00 Bezpośredni kontakt firm z uczniami Szkoły Podstawowej. 

14.00 – 14.30 Poczęstunek niespodzianka i podsumowanie imprezy z udziałem wszystkich 

wystawców (firm, instytucji). 

** udział firm jest bezpłatny  

** bezpłatny parking dla firm przy Hali Sportowej ul. Żwirki i Wigury 2A 

** Osoby odpowiedzialne za organizację i kontakt z wystawcami: 

Magdalena Ambrozik tel. 660 746 487  mail: ma.ambrozik@gmail.com, Barbara Jokś  tel. 606 288 240 

 
Uwaga! Zainteresowane udziałem firmy prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

udostępnionego na stronie szkoły: http://www.zst-grodzisk.pl  w zakładce Festiwal Zawodów lub 
wklejając do przeglądarki link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceG2kCgm5mgtYOEhkSWOOrUsrb4hSrlu-
ltbo5y90ktohjnQ/viewform?embedded=true .  
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Możliwości dla firm : 

- bezpośredni kontakt firm z wszystkimi uczniami ostatnich klas szkół średnich (LO, Technikum, 

Branżowa Szkoła I Stopnia)  w celu przedstawienia ofert pracy, możliwości odbycia stażu, 

- uzgodnienie z uczniami trzecich i ostatnich klas Technikum możliwości i terminu odbywania w 

firmach miesięcznych staży w ramach projektu „Czas zawodowców BIS”- projekt Urzędu 

Marszałkowskiego i Politechniki Poznańskiej (staż opłaca uczniowi Urząd Marszałkowski i 

Politechnika 2192,00 netto, firma ma stażystę bez kosztów, bez biurokracji), koordynator projektu 

z ramienia szkoły: Magdalena Ambrozik, 

- uzgodnienie z uczniami Technikum możliwości odbywania w firmie miesięcznych, niepłatnych, 

obowiązkowych praktyk zawodowych,  

- przedstawienie oferty kształcenia zawodowego (w wybranym przez firmę zawodzie)  uczniom VIII 

klas szkół podstawowych, wybierających się do Szkoły Branżowej I Stopnia (ZSZ) w roku 2020/21 

(kształcenie młodocianych pracowników),  

- prezentacja firmy i zawodu uczniom ostatnich klas szkoły podstawowej w celu zachęcenia ich do 

wyboru odpowiedniej ścieżki kształcenia zawodowego (BS i STOPNIA  lub Technikum). 

Wartości dodane: 

- integracja społeczności lokalnej z lokalnymi przedsiębiorcami,  

- promocja firm i szkolnictwa zawodowego, 

- udział mediów lokalnych, 

- nawiązanie kontaktów biznesowych.  

 

Wierząc, iż cel przyświecający Festiwalowi Zawodów jest słuszny,  

a korzyści  wiele,  gorąco zachęcamy do udziału w imprezie. 

 

Z poważaniem: 

 

 Doradca Zawodowy           Kierownik Szkolenia Praktycznego            Dyrektor ZST w Grodzisku Wlkp.                                                             

  mgr Barbara Jokś                    mgr Magdalena Ambrozik                              mgr inż. Anna Matysiak 

 

  

 


