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Cieszymy się bardzo, że taka wycieczka  zawodowa zosta ła 

zorganizowana. 

Mamy nadzieję, że odbyty staż ułatwi nam 

znalezienie pracy w naszym zawodzie. 

 

 

wycieczka studyjna do Fiat Auto Poland w Tychach 

17 października 2012 roku uczniowie z klasy I, II i  III 

na kierunku mechanik pojazdów samochodowych 
wyjechali na dwudniową wycieczkę do Tych, której 
celem było zapoznanie się z procesem 
technologicznym produkcji samochodów w zakładzie 

produkcyjnym koncernu Fiata. Przed wejściem na 
hale produkcyjne, każdy uczestnik otrzymał 
odblaskową kamizelkę, która informowała 
wszystkich pracowników o obecności gości na 

terenie zakładu. Podczas prezentacji  multimedialnej 
dowiedzieliśmy się o historii  zakładu Fiata w Tychach, 
jego powierzchni, ilości produkowanych aut rocznie 

oraz ilości pracowników. Uczniowie poznali system produkcji od momentu wycinania elementów nadwozia  
z blachy do momentu zjechania samochodu z taśmy produkcyjnej, mogli także dowiedzieć się o nowościach 
technicznych. Zwiedzającym najbardziej podobał się system montażu poszczególnych elementów na taśmie 

produkcyjnej, gdzie odpowiednio przeszkolone grupy pracowników przykręcały poszczególne części karoserii, 
wyposażenia wewnętrznego, układu napędowego, układu jezdnego. Ponieważ na  terenie zakładu obowiązuje 
całkowity zakaz fotografowania i  filmowania nie mogliśmy wykonać żadnych pamiątkowych zdjęć, jednakże 
obraz produkcji takich aut jak Fiat Panda, Fiat 500 czy Lancia Ypsilon na długo pozostanie w pamięci. Ponieważ 

wycieczka była dwudniowa, musieliśmy zorganizować sobie nocleg, który zlokalizowany był w Hotelu „AVA”  
w Gliwicach. Mimo dużego tempa naszej wycieczki oraz napiętego programu uważamy, że był to bardzo 
pouczający i  interesujący wyjazd. 

Op: Dawid Rubinkowski pod opieką p. Krzysztofa Podraski  

staż zawodowy w zakładach pracy  

13 października 2012 roku osiem uczennic 

kształcących się na kierunku krawiec  
w Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Płocku 
rozpoczęło staż zawodowy  

w zakładzie konfekcyjnym. Każda z dziewcząt 
zrealizuje 48 godzin praktyk zawodowych. Staż będzie 
trwał do maja 2013 r.  
Również 13 października 2012 roku rozpoczął się staż 

zawodowy dla fryzjerek. Osiem uczennic klas  drugiej 
i  trzeciej, zostało zakwalifikowanych do udziału  
w praktykach zawodowych w zakładzie fryzjerskim.  
W trakcie stażu, który zakończy się w maju, 

dziewczęta wypracują po 48 godzin.  
Praca w zakładzie jest niezwykle istotna w procesie 

nauki zawodu, pozwoli naszym uczennicom sprawdzić 
się w nowych dla nich sytuacjach, zweryfikować 

nabyte podczas praktyk szkolnych umiejętności ,  
a co najważniejsze poczuć przedsmak pracy zawodowej.  
Staże odbywają się w ramach Zadania 6 Współpraca szkoły z pracodawcami  
i  instytucjami rynku pracy w ramach projektu „W drodze do aktywnoś ci zawodowej”   współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej, realizowanego przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 6 Specjalną w Płocku  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i  kompetencji  
w regionach”; Działanie 9.2 – „Podniesienie atrakcyjności i  jakości szkolnictwa zawodowego”.   
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