
11.05.2020  Zajęcia z wychowawcą 

Temat: Postępy w nauce. Jestem odpowiedzialny za mój rozwój. 

Dzień dobry. 

I. Ze smutkiem stwierdzam, że w trakcie nauki na odległość, zbyt wielu uczniów nie 

wypełnia swoich obowiązków. Nawet „bardzo dobre” uczennice nie oddają w terminie 

zadanych prac. 

Poświęćcie dziś te godzinkę i posprawdzajcie skrupulatnie, jakich zadań z poszczególnych 

przedmiotów jeszcze nie przesłaliście. Jakie oceny możecie jeszcze poprawić. 

 

II. Przekazuję list od Dyrektor PZS nr 1 w Pszczynie: 

DRODZY ABSOLWENCI KLAS ÓSMYCH 

   W tym trudnym czasie zwracam się do Państwa z ofertą Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie. 
Jesteśmy szkołą z dużymi tradycjami, ale jednocześnie dbającą o nowoczesne kształcenie w zawodach, które na 
rynku pracy są deficytowe, a ich absolwenci poszukiwani przez pracodawców. 

W technikum kształcimy tradycyjnie technika pojazdów samochodowych dla którego staramy się o patronat 
FIRMY OPEL. Kolejne zawody nalżą do zawodów  przyszłościowych : technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz 
technik programista, których nie trzeba reklamować, gdyż są bardzo atrakcyjne na rynku pracy.  

Technik usług fryzjerskich ma patronat FIRMY PUCHAŁKA HAIR ACADEMY dzięki któremu uczennice biorą 
udział w profesjonalnych szkoleniach. Są również laureatkami wielu konkursów. 

Kształcenie techniczne w zawodach technik mechanik ze specjalnością obrabiarek CNC i technik chłodnictwa 
i klimatyzacji są wyjątkowymi zawodami cieszącymi się bardzo atrakcyjnymi ofertami pracy dla absolwentów. 

Nowością w tym roku będzie technik spawalnictwa, pracownicy w tym zawodzie są bardzo poszukiwani co 
spowodowało reaktywację tego zawodu w szkolnictwie. 

W zawodach budowlanych pragniemy otworzyć kształcenie w techniku inżynierii sanitarnej i techniku robót 
wykończeniowych w budownictwie. 

W branżowej szkole I stopnia uczymy mechaników pojazdów samochodowych, szczególnie polecamy 
mechanika motocyklowego. Jesteśmy jedyną szkołą w okolicy kształcąca w tym zawodzie i posiadającą 
profesjonalną pracownię oraz patronat FIRMY YAMAHA. Atrakcyjnym zawodem jest ślusarz, który w naszej 
szkole zdobywa dodatkowe umiejętności spawacza i ma patronat FIRMY STRUMET. Zawód monter instalacji i 
sieci sanitarnych ma patronat FIRMY PUCHAŁKA. Kształcenie w pozostałych zawodach( oprócz 
gastronomicznych i rolniczych) jest również możliwe po znalezieniu praktyki u pracodawcy. 

Nasza szkoła mieści się w centrum Pszczyny jest łatwy dojazd z wszystkich kierunków, poza tym to placówka 
wyposażona w nowoczesne sale językowe i pracownie ogólne oraz zawodowe (dwie pracownie samochodowe, 
pracownię obrabiarek konwencjonalnych oraz CNC, spawalnię, pracownię ślusarstwa, fryzjerską, poligrafii 
cyfrowej, nową pracownię programowania – druga jeszcze nowocześniejsza powstanie w ramach projektu w 
lipcu tego roku, mamy boisko i aulę. W naszej szkole znajdziesz przyjaciół na całe życie. Szukaj ich w swoich 
klasach, na zajęciach dodatkowych, w kołach zainteresowań: kole artystycznym, fryzjerskim, szkolnym kole PCK, 
sportowym, wolontariatu.  
W końcu nic tak nie łączy jak wspólna pasja.A jeśli marzy ci się spróbowanie sił za granicą, nic prostszego! Nasi 
uczniowie jeżdżą na staże po całej Europie, a koordynatorzy pomagają w tym, by przygotowania do wyjazdu 



były bezproblemowe i ekscytujące. Ważna jest również atmosfera szkoły. U nas każdy uczeń może liczyć na 
zrozumienie, radę i pomoc ze strony kadry pedagogicznej oraz administracyjnej, a Uczniowie i ich Rodzice są dla 
nas bardzo ważnymi współgospodarzami szkoły. 

Tworzymy perspektywy zawodowe! 

Drodzy Kandydaci! Zapraszam Was do podjęcia nauki w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 im. Generała Józefa 
Bema w Pszczynie, gdzie zdobędziecie z pasją przekazywaną wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie 
atrakcyjnej pracy zawodowej. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z bogatą ofertą dydaktyczną naszej 
szkoły, a także możliwościami rozwijania wszechstronnych zainteresowań oraz unikalnych umiejętności, które 
dodatkowo oferujemy. 

Życzę dokonania dobrego wyboru, sukcesów na egzaminach. Do miłego spotkania w murach naszej Szkoły. 
Powiatowy Zespół Szkół nr 1im. gen. Józefa Bema w Pszczynie ul. Poniatowskiego 2,  43-200 Pszczynatel. (32) 
210 36 24 Sekretariat czynny 8.00-14.00 pzs1.pszczyna@pszczyna.edu.plwww.samochodowka.pszczyna.edu.pl 

    Jeżeli mają Państwo wybrany zawód, a są kłopoty ze znalezieniem praktyki zapraszamy na stronę szkoły. 

W razie pytań, wątpliwości czekam na Państwa od 11do 13 maja 2020r. w godzinach od 9.00 do 13.00 pod 
numerem telefonu 32 210 36 24 

Pamiętaj - dzięki innowacyjnemu i kreatywnemu podejściu do nauki tworzymy unikalne perspektywy 
zawodowe! 

Z wyrazami szacunku 

Teresa Wojtanowicz 

Dyrektor PZS nr 1 w Pszczynie 

 - Zainteresowanych zapraszam do zapoznania się z ofertą kształcenia PZS nr 1 w Pszczynie zawartą 
w informatorze – pobierz załącznik do tej lekcji. 
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