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IV 

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnegoWykorzystanie arkusza kalkulacyjnegoWykorzystanie arkusza kalkulacyjnegoWykorzystanie arkusza kalkulacyjnego    

Od września do maja uczniowie ZSZ nr 6 mogli nabywać umiejętności 
praktyczne w zakresie korzystania z arkuszy kalkulacyjnych Excel. Zajęcia 
prowadził Bogdan Lewandowski. Podczas szkolenia szczególny nacisk 
połoŜony był na prezentację wiedzy w odniesieniu do faktycznych problemów 
z jakimi borykają się uczniowie oraz przekazywanie poprzez ćwiczenia 
praktycznych sposobów pracy z narzędziem ułatwiającym codzienną pracę.  
Kurs zakończył się otrzymaniem zaświadczeń.  

Bogdan Lewandowski 

Łukasz S. I c 
„Zajęcia bardzo mi się podobały. Uczę się na stolarza  
i na pewno to czego nauczyłem się będę mógł 
wykorzystać w swojej pracy”. 
śaneta G. III a 
„Bardzo długo uczyłam się tego arkusza, ale najbardziej 
podobały mi się kolorowe wykresy. Myślę, Ŝe przyda mi 
się ta wiedza, bo pan Bogdan nauczył nas, jak prowadzić 
osobistą księgę rachunkową, jak rozliczać codzienne 
wydatki”. 

 
Podstawy przedsiębiorczościPodstawy przedsiębiorczościPodstawy przedsiębiorczościPodstawy przedsiębiorczości    

Celem zajęć było nabycie nowych umiejętności w zakresie zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia, zdobycia 
umiejętności praktycznych niezbędnych w skutecznym poszukiwaniu pracy, uzyskania wiedzy o współczesnym 
rynku pracy.       Bogdan Lewandowski 

 
Ewelina O. W tym roku kończę szkołe, będę fryzjerką uwaŜam, Ŝe te zajęcia bardzo mi się przydały.  
Ewelina Z. Myslę podobnie. Jak bym otworzyła sobie zakład to musze wiedzieć to wszystko, czego nas uczył Pan 
Bogdan.  
Judyta Sz. Ja nauczyłam się, gdzie szukać pracy po skończeniu szkoły. 
 

Tworzenie własnej strony internetowejTworzenie własnej strony internetowejTworzenie własnej strony internetowejTworzenie własnej strony internetowej 

Celem zajęć było nabycie nowych umiejętności w zakresie korzystania  
z zasobów Internetu przez: wyszukiwanie, komunikowanie się, dzielenie się 
wiedzą, kształcenie podstawowych umiejętności tworzenia stron www, 
zapoznanie się z przeglądarką internetową, poznanie języka HTML. 
Bogdan Lewandowski 

 

Poznawanie Poznawanie Poznawanie Poznawanie IIIInternetunternetunternetunternetu 

Celem zajęć było: nabycie nowych umiejętności w zakresie posługiwania się 
Internetem w tym jako narzędziem komunikacji, kształtowanie umiejętności  
wyszukiwania pracy przez Internet oraz kontaktu z pracodawcą poprzez konto  
e-mail, kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z zasobów 
internetowych. 
       Renata Gaworska 
DORADZTWO EDUKACJI ZAWODOWEJDORADZTWO EDUKACJI ZAWODOWEJDORADZTWO EDUKACJI ZAWODOWEJDORADZTWO EDUKACJI ZAWODOWEJ 

Zajęcia miały pomóc uczniom w nabyciu umiejętności, które absolwenci naszej szkoły wykorzystają podczas 
szukania pracy. Uczestnicy ćwiczyli pisanie Ŝyciorysu, CV, listu motywacyjnego, podania. Uczestniczyło w nich 
ośmioro uczniów klas trzecich.  Zajęcia zostały zorganizowane z myślą o zwiększeniu szans naszej młodzieŜy na 
rynku pracy.  

SYMULACJA PRZYJĘCIA DO PRACYSYMULACJA PRZYJĘCIA DO PRACYSYMULACJA PRZYJĘCIA DO PRACYSYMULACJA PRZYJĘCIA DO PRACY 
Zajęcia miały charakter warsztatów, uczestniczyło w nich ośmioro uczniów klas kończących naukę w bieŜącym 
roku szkolnym. Spotkania odbywały się raz w tygodniu. Uczestnicy zajęć trenowali jak naleŜy zaprezentować się 
przed przyszłym pracodawcą, aby na rozmowie kwalifikacyjnej o pracę wypaść korzystnie. Symulacja pozwoliła 
im wejść w rolę poszukującego pracy. Zdobyte umiejętności przydadzą się absolwentom.  Marek Słowik 
 
śaneta G: Chętnie chodziłam na zajęcia do pana Marka. Uczyliśmy się w miłej atmosferze, na zajęciach było 
zawsze fajnie, mamy nadzieję, Ŝe na prawdziwych rozmowach kwalifikacyjnych równieŜ będziemy wypadać 
dobrze oraz Ŝe uda nam się znaleźć dobrą pracę.     


