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28 lutego grupa naszych 
uczniów zebrała się na 
spotkaniu organizacyjnym 
dotyczącym prawa jazdy.  
W wyniku rekrutacji zarówno 
na kurs prawa jazdy kategorii A 
i kurs prawa jazdy kategorii B 
zakwalifikowało się po 

dziesięciu uczestników. Kursanci z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie zajęć, 
na które było bardzo wielu chętnych. Dlatego też przed zakwalifikowaniem się na 
właściwy kurs uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych, które odbywały się od 
początku września. Raz w tygodniu pan Krzysztof Podraska spotykał się  
z wszystkimi, którzy chcieli dostać się na kurs prawa jazdy i przekazywał im 
wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego. Dodatkowo uczniowie mogli 
pracować z panem Bogdanem Lewandowskim na kółku mechanicznym. Na tych 
zajęciach rozszerzali wiedzę na temat obsługi i techniki kierowania pojazdami 
samochodowymi.  

Od dnia 03.01.2011r. do dnia 17.01.2011r. przyjmowane były formularze zgłoszeniowe 
na kurs prawa jazdy kategorii A i kurs prawa jazdy kategorii B. Kandydaci musieli 
zaliczyć test z przepisów ruchu drogowego oraz przejść badania lekarskie. Ponadto 
podczas oceny złożonych formularzy brano pod uwagę frekwencję uczniów, ich ocenę  
z zachowania oraz średnią ocen. Szczęśliwcy, którzy zakwalifikowali się na kurs, znowu 
muszą zabrać się do pracy...W każdy piątek i sobotą spotykają się w siedzibie firmy 
POLKURS. Zajęcia prowadzi pan Zenon Budkiewicz, który prowadzi zajęcia 

teoretyczne.  Jednocześnie wszyscy chętni uczniowie mogą 
dalej korzystać z zajęć prowadzonych przez pana  
K. Podraskę i p. B. Lewandowskiego, co na pewno 
zwiększy ich szanse na pomyślne zakończenie kursu prawa 
jazdy.  Wkrótce rozpoczną się jazdy, na które kursanci 
czekają z niecierpliwością. 
 
 

Uczniowie klas trzecich mogą skorzystać z zajęć 
„Symulacja przyjęcia do pracy”, „Doradztwo edukacyjno- 

zawodowe”, prowadzonych przez pana Marka Słowika. Podczas tych warsztatów  mogą 
nauczyć się autoprezentacji oraz opanować sztukę pisania pisać CV i innych dokumentów 
niezbędnych  przy przyjęciu do pracy. Uczestnicy zajęć bardzo je chwalą i twierdzą, ze 
chętnie w nich uczestniczą, bo nie tylko uczą się ale też i stają się bardziej otwarci  
i kreatywni.  
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