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Limanowa, dnia 20 listopada 2019r.

Szanowni Państwo,

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom młodzieży stojącej przed wyborem nowej szkoły, zaprasza uczniów
klas VIII  szkoły podstawowej  zainteresowanych kształceniem zawodowym w technikum lub
branżowej szkole  I stopnia do udziału w warsztatach pt.: „Limanowska Akademia Młodego
Technika”.  

Warsztaty odbędą się  19.12.2019 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego, 
ul. Piłsudskiego 81 w Limanowej  o  godz.  12.00. Udział w warsztatach pomoże uczniom
w wyborze odpowiedniego kierunku kształcenia oraz poszerzy ich zainteresowania zawodowe
z danej branży.

Dokonując  zgłoszenia  uczestników  należy  wziąć  pod  uwagę  następującą  procedurę
rekrutacyjną:

– szkoła może wytypować po jednej osobie z klasy do każdej branży

(1 osoba x 8 branż = maksymalnie 8 osób z klasy),

– wychowawca/opiekun wysyła kartę zgłoszenia,

– koordynator projektu( Grzegorz Wrona – ZS Nr 1) potwierdza listę zakwalifikowanych 
osób.

Warunki uczestnictwa:

– zakwalifikowany  uczestnik  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych
i upublicznienie wizerunku,

– uczestnik warsztatów dostarcza zgodę na przetwarzanie danych osobowych najpóźniej
w dniu warsztatów (wzór do pobrania na stronie www.zawodowygps.zsnr1.limanowa.pl
w zakładce Limanowska Akademia Młodego Technika).
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Uwaga!

Zajęcia  prowadzone  są  w  pracowniach  kształcenia  zawodowego,  które  muszą  spełniać
odpowiednie  normy  i  przepisy  BHP,  dlatego  też  ilość  miejsc  jest  ograniczona  –  decyduje
kolejność zgłoszeń.

Program     warsztatów 19.12.2019:

12:00 – 12:10 – Przywitanie uczestników

12:10 – 14.10 – Udział w warsztatach w danej branży

14.10 – Spotkanie integracyjne uczniów i nauczycieli

Branża Tematyka warsztatów
Miejsce

warsztatów

Budowlana

Przedstawienie
zasad BHP na
stanowiskach

warsztatowych dla
danej branży

Solidna budowa zaczyna się już od jej 
fundamentów

Warsztaty
budowlane

s. 26

Murowanie ścian w systemie Dryfix

Wykonywanie tynku mozaikowego

Wykonanie ocieplenia ścian budynku

Opracowywanie kosztorysu budowlanego
w programie komputerowym

Ekonomiczna

Zakładanie własnej firmy
Pracownia

komputerowa
s. 43

Procedury zakładania firmy

Zatrudnienie pracownika

Dokumenty w firmie

Geodezyjna

Wyznaczanie nowych granic i kierunków
Pracownia
budowlana

s. 27

Niwelacja laserowa i geometryczna

Pomiary długości różnymi metodami

Pomiar tachimetryczny

Handlowa Sprzedawanie korzyści metodą skutecznego 
handlowca

 Pracownia
handlowa

s. 8Rozpoznawanie typu i potrzeb klienta

Nowoczesne techniki sprzedaży – symulacja 
rozmowy z klientem 
Promocje w handlu – urządzanie okna 
wystawowego
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Hotelarska

Recepcja sercem hotelu Pracownia
hotelarska

s. 44
No to lecę! Jak wygląda życie stewardess

Nowoczesne technologie w hotelach

Weterynaryjna`

Ciekawostki z życia zwierząt Pracownia
weterynaryjna

s. 30, 32
Szycia chirurgiczne w weterynarii

Hybrydy w świecie zwierząt

Gastronomiczna

Przygotowanie zakąsek bankietowych z ciasta 
francuskiego 

Pracownia
gastronomiczna

s. K9
Dekoracje w owocach i warzywach, carving 

Przygotowanie wyrobów z ciasta drożdżowego 

Rachunkowa

Mój start w ksi ęgowości
Pracownia

rachunkowa
s. 41

Naliczanie wynagrodzeń pracownikom
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
Rozliczanie podatku VAT

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach.

Zgłoszenia uczniów  należy dokonywać drogą elektroniczną na adres e-mail:
lamt.zsnr1@gmail.com przesyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową do dnia 09.12.2019r. (karta
w załączniku).

Szczegółowe informacje można uzyskać  na  stronie  internetowej
www.zawodowygps.zsnr1.limanowa.pl w zakładce Limanowska Akademia Młodego Technika
oraz u nauczyciela ZS Nr 1 w Limanowej Pana mgr inż. Grzegorza Wrony – tel. 604 689 806
lub mailowo – adres j.w.

Uprzejmie  prosimy o  zainteresowanie  młodzieży  kończącej  naukę  w  Waszej  Szkole
powyższymi warsztatami.

Z poważaniem                           

…..............................................            


