
 

 

DZIEŃ DORADZTWA ZAWODOWEGO 
 

 

Dnia 22 maja odwiedziło nas wielu 
uczniów gimnazjów, jak i innych 
szkół ponadgimnazjalnych w ramach 
Dnia Doradztwa Zawodowego. 
Odwiedziło nas również wielu ważnych 
gości, w tym Pan Wiceprezydent 
Tomasz Trela, który między innymi 
zachęcał gimnazjalistów do związania 
swojej przyszłości właśnie ze 
szkołami zawodowymi. 



 

 

 

 

 

W tym dniu mieliśmy okazję 
nie tylko przedstawić naszą 
szkołę, lecz także inne 
szkoły ponadgimnazjalne 
z ofertami dla osób 
wybierających szkołę 
zawodową. 

 

 

 
 

 
Sami uczniowie 

również mieli okazję 
wypowiedzieć się na 

temat edukacji  
w szkole zawodowej.  

W debacie wzięli 
udział uczniowie 
trzech łódzkich 
zespołów szkół: 

Zespołu Szkół 
Rzemiosła, Zespołu 
Szkół Turystyczno-

Hotelarskich oraz oczywiście ZSP nr 20. 

 

Uczniowie zostali także zapoznani z naszą szkołą. 
Mieli okazję zwiedzić cały teren szkoły oraz 
uczestniczyć w krótkich zajęciach zorganizowanych 
przez nauczycieli oraz uczniów naszej szkoły. 

 

 
 



Gimnazjaliści mieli 
okazję zapoznać się 

z podstawami 
informatyki  
w pracowni 

informatycznej 
wspierani przez 

uczniów klasy 2Tin 
oraz p.Krzysztofa 

Adamczewskiego. 

 

 

Elektrycy z klasy 2Toe 
pod opieką p. Damiana 
Mikołajczyka pomagali 

młodszym kolegom 
zbudować rozdzielnicę 
oraz układ sterowania 
w oparciu o moduły 

firmy F&F.  

 

 

 

Gimnazjaliści mogli również 
stworzyć coś własnoręcznie 

przy użyciu lutownicy  
w ramach zajęć „Lutowane 

cudeńka” prowadzonych przez  
p.Roberta Klareckiego, 

zobaczyć w jaki sposób robi 
się pomiary elektryczne  

u p.Krzysztofa Lauby oraz 
dowiedzieć się dlaczego 
warto zostać technikiem 

urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej od  

p.Wojciecha Harążki. 
 



Uczniowie uczestniczyli także w innych zajęciach, 
gdzie dowiedzieli się podstawowych informacji  
o wszystkich zawodach nauczanych w naszej szkolę 
oraz możliwościami z nimi związanymi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W trakcie oprowadzania mieli oni także okazję 
wypytać swoich starszych kolegów o ich własne 
doświadczenia związane ze szkołą oraz zawodami, 
które wybrali. 
Mamy nadzieję, że żadnemu z naszych gości się nie 
nudziło oraz, że z przynajmniej częścią z nich 
spotkamy się ponownie we wrześniu. 
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