
Gimnazjalistów i wszystkich zaintereso-
wanych zapraszamy na Drzwi otwarte 
naszej szkoły,  które odbędą się pod 
wspólnym hasłem: 

„Nadszedł czas zawodowców” 

 

Zapraszamy do budynku szkoły przy 
ul.Poznańskiej 1B  

   5 marca 2018 od 19:00 do 13:30  
    od 16:00 do 17:00 

6 marca 2018    od 19:00 do 13:30 

 
by pokazać jak się uczymy przygotowa-
liśmy szereg intrygujących zajęć,  
prezentacji, gier edukacyjnych, ćwiczeń 
laboratoryjnych, pokazów oraz ekspe-
rymentów. Jeszcze niezdecydowanych 
zapraszamy na spotkania z doradcami 
zawodowymi. 
 
5 marca 2018 od 16:00 do 17:00  
w sposób szczególny zapraszamy  
rodziców gimnazjalistów.  

Będą mogli Państwo zwiedzić naszą 
szkołę, zobaczyć pracownie, porozma-
wiać z nauczycielami i uczniami oraz 
uzyskać wyczerpującą informację 
o naszej ofercie edukacyjnej.  

 technik mechanik  
 technik mechatronik 
 technik elektryk 
 technik informatyk 
 technik logistyk 
 technik handlowiec 
 technik ekonomista 
 technik organizacji reklamy 
 technik obsługi turystycznej 
 technik urządzeń i systemów  

energetyki odnawialnej 

 

 

 technik rachunkowości 
 technik bezpieczeństwa  

i higieny pracy 

 kursy BHP 
 kursy dokształcające 
 kursy nadające kwalifikacje 

zawodowe 



 

Co czują roboty? 

Dowiedz się jak działają czujniki oraz układy sterowane pneumatycznie i elektropneumatycznie.  
Warsztaty w pracowni mechatronicznej przybliżą Ci także zasadę sterowania urządzeń za pomocą  
sterowników PLC stosowanych w budowie nowoczesnych robotów i linii technologicznych. 

 

Tajniki mechaniki 

Jeśli wybierzesz warsztaty komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania, zobaczysz, jak 
wykorzystać graficzny program inżynierski oraz obrabiarkę sterowaną numerycznie. Zapoznasz się 
z najnowszymi metodami projektowania. Sprawdzisz swoją wiedzę i umiejętności techniczne! 

 

Czysta energia w praktyce! 

Weź udział w eksperymentach promujących czystą energię i energooszczędne technologie.  
Razem z nami zbudujesz farmę wiatrową, wyprodukujesz energię elektryczną za pomocą paneli słonecz-
nych, zobaczysz jak wykorzystać wodór w napędzie z ogniwami paliwowymi, wydrukujesz model turbiny 
na drukarce 3D, zobaczysz jak wygląda świat w oku kamery termowizyjnej i zrobisz sobie selfie w pod-
czerwieni! Zaprosimy Cię także do przeprowadzania własnych, intrygujących eksperymentów oraz  
montażu systemów energii odnawialnej!   

 

Napędzamy przyszłość 

Dziś niemal każde urządzenie elektryczne wymaga zasilania elektrycznego, a dla wielu maszyn jest to 
podstawowe źródło energii. Wszystko wskazuje na to, że już niedługo przestaniemy korzystać z paliw 
kopalnych, a urządzenia będą zasilane energią elektryczną pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych.  
Technik elektryk to bardzo atrakcyjny zawód i wymarzony, poszukiwany pracownik wielu przedsiębior-
ców i zakładów produkcyjnych. Przyjdź i poznaj tajniki prądu elektrycznego. 

 

Torcik Tommy’ego – dla każdego! 

Kto jeszcze nigdy nie grał w ekonomiczną grę symulacyjną? 

Marzyłeś kiedyś o tym, aby zasiąść w fotelu prezesa? „Torcik Tomm’ego” daje Ci taką możliwość. 
Sprawdź się w ekonomicznej grze symulacyjnej. Podejmuj decyzje dotyczące popytu, podaży i ceny. 
Podjęte właściwie pozwolą Ci szybko dogonić konkurencję, a nawet zostawić ją daleko w tyle. 

 

Wojny przewozowe! 

Zapraszamy Cię do pasjonującej rywalizacji przewoźników. Staniesz przed wyzwaniem zorganizowania 
przewozu ładunku z Gostynia do Paryża. Rywalizację wygra ten zawodnik, który tak zaplanuje środki 
transportu, załadunek i trasę przewozu, by w jak najkrótszym czasie osiągnąć maksymalny zysk. Stań do 
zawodów! Wygraj! Zostań mistrzem!  

Technik mechatronik - sala 1 

Technik mechanik - sala 4 

Technik urządzeń i energetyki odnawialnej - sala 12 

Technik elektryk - sala 13 

Technik ekonomista - sala 16 

Technik logistyk - sala 101 



 

 

Zaplanuj podróż marzeń  

Turystyka jest fenomenem naszych czasów, pozwól się jej uwieść! Świat jest pełen ciekawych, pięknych 
miejsc, wartych odkrycia. Zaplanuj karkołomną podróż Warszawa - Berlin - Praga w jeden dzień!  
Podczas warsztatów pokażemy Ci jak wyszukać połączenia i noclegi dla określonych osób według ściśle 
określonego harmonogramu. Zmierz się z zadaniem - zostań mistrzem planowania podróży.  

 

Specjalista od reklamy potrzebny od zaraz! 

Agencja reklamowa poszukuje speców od reklamy zewnętrznej. Przyjdź, przekonaj się czy to właśnie Ty 
możesz nim zostać! Zaplanuj  plakat reklamowy i zaskocz „wizualnym skandalem” odbiorcę.  
Pamiętaj skuteczna reklama to taka, która zwraca uwagę, intryguje i pozostaje na długo w pamięci.   

 

Poszukiwany specjalista – informatyk! 

Ekspert komputerowy? Guru? Geek? Czarodziej? Zwykły użytkownik? Ignorant? Kim jesteś?  

Zbuduj komputer, zaprojektuj sieć komputerową, administruj różnymi systemami operacyjnymi, twórz 

bazy danych, projektuj strony internetowe, zdobywaj kolejne poziomy wtajemniczenia w świecie IT. 

Informatyk – to najpopularniejszy kierunek ostatnich lat. Możesz nim zostać!  

 

Zostań mistrzem sprzedaży!  

Opanuj sztukę sprzedaży i dowiedz się: Jak wyeksponować towary na regałach, aby wzbudzić zaintere-
sowanie? Jak wystawić paragon, aby był bezbłędny? Jak nie pomylić się w wydawaniu reszty? Jak atrak-
cyjnie zapakować towar? Jak pożegnać klienta, żeby był zadowolony i do nas wrócił?  
Odwiedź naszą pracownię sprzedaży! 

 

Gimnazjalisto! Kończysz szkołę i nie wiesz co dalej? Przyjdź i sprawdź! 

Pragniesz zdobyć swój wymarzony zawód i podjąć pracę, a może w przyszłości podnieść poziom wy-
kształcenia i kwalifikacji? Wybrałeś Szkołę Branżową pierwszego stopnia? To bardzo dobry wybór!  
W naszej szkole możesz uczyć się w każdym zawodzie, a po jej ukończeniu podjąć pracę zawodową, 
prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę. Doradcy zawodowi oraz kierownik 
szkolenia praktycznego odpowiedzą na wszystkie Twoje wątpliwości  i pytania! Będziesz także miał 
możliwość porozmawiania z przedstawicielami zakładów pracy. 
Pamiętaj, nadszedł czas zawodowców! 

 
 

Technik obsługi turystycznej - sala 102 

Technik organizacji reklamy - sala 107 

Technik informatyk - sala 109 

Technik handlowiec - sala 111 

Doradztwo zawodowe - aula 



 

Drzwi otwarte w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu cieszą się ogromnym  
zainteresowaniem. W ubiegłym roku odwiedziło nas ponad pół tysiąca gimnazjali-
stów dla których przeprowadziliśmy 99 godzin intrygujących zajęć, prezentacji, gier 
edukacyjnych, ćwiczeń laboratoryjnych pokazów i eksperymentów. 



ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
im.Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu www.zsz-gostyn.com.pl 

 
 


