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Prezentacja CKZiU 2 Gdynia 

Powitanie gości przez Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2  

w Gdyni Panią Krystynę Stadnicką. CKZiU nr 2 mieści się przy ulicy Płk. Dąbka 207. 

 

Prezentacja oferty Centrum oraz zwiedzanie pracowni; wicedyrektor ds. zawodowych Dorota Kyzioł. W 

spotkaniu uczestniczyła również pani psycholog Anna Kasicz. W szkole są jeszcze dwie panie pedagog: 

Monika Pawlicka i Kamila Gut. Ważną osobą, z którą doradcy zawodowi mogą kontaktować się w szkole 

jest pani Joanna Kawiak-Szewczyk, która jest kierownikiem szkolenia praktycznego. 

CKZiU nr 2 w Gdyni powstało 01 września 2016 r. Centrum utworzono w wyniku połączenia: Zespołu 

Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu oraz Ośrodka Dokształcania Zawodowego. 

Przedstawiona została nam oferta Zasadniczej Szkoły Zawodowej, w której nauka trwa trzy lata. Praktyki 

podczas nauki w szkole odbywają się w zakładach rzemieślniczych i przedsiębiorstwach. Szkoła pomaga w 

znalezieniu praktyki zawodowej. Szkoła kształci w następujących zawodach: Betoniarz – zbrojarz, Blacharz 

samochodowy, Cieśla, Cukiernik, Dekarz, Elektromechanik, Elektromechanik pojazdów samochodowych, 

Elektryk, Fotograf, Fryzjer, Kamieniarz, Krawiec, Kucharz, Lakiernik, Mechanik pojazdów 

samochodowych, Monter – elektronik, Monter izolacji budowlanych, Monter konstrukcji budowlanych, 

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w 

budownictwie, Murarz – tynkarz, Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, 

Piekarz, Sprzedawca, Stolarz, Ślusarz, Tapicer, Złotnik – jubiler 
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Poznaliśmy również ofertę Technikum, gdzie do tej pory okres nauki wynosił 4 lata.   Kształcić można się 

tutaj w zawodach: Technik Budownictwa, Technik Handlowiec, Technik Przemysłu Mody, Technik Usług 

Fryzjerskich  

W CKZiU nr 2 można również uczestniczyć w bezpłatnych Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych w 

obszarach: Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych, Organizacja procesów wytwarzania 

wyrobów odzieżowych, Wykonywanie fryzur, Prowadzenie sprzedaży, Sporządzanie kosztorysów oraz 

przygotowanie dokumentacji przetargowej, Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych  

Pani dyrektor przedstawiała również kilka interesujących ciekawostek z życia szkoły: 

- uczeń CKZiU 2 jest finalistą Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, 

- po 3 latach pracy w zawodzie (budownictwa) nabywa się uprawnień przy budowie do 4 kondygnacji, 

- np. w zawodzie stolarz nauka wygląda w ten sposób, że w I klasie uczeń spędza 3 dni w szkole i dwa dni 

odbywa praktyk w zakładzie pracy (tygodniowo) zgodnie z ideą kształcenia dualnego, natomiast w II i III 

klasie – proporcje nauki są odwrotne,  

- w ośrodku dokształcania kursy trwają około 4 tygodni,  

- w szkole branżowej drugiego stopnia będzie można w ciągu dwóch lat nabyć tytuł technika 

- np. technik usług fryzjerskich jest porównywalne z tytułem mistrza w zawodzie, a zatrudnienie można 

zdobyć np. na statku pasażerskim, 

- kursy w zawodzi krawiec i tapicer trwają dwa lata 

Uczestnicy spotkania mieli również wyjątkową możliwość zwiedzania pracowni fryzjerskiej i do nauki w 

zawodzie sprzedawca.  

Działalność Ochotniczych Hufców Pracy, Sylwia Bara, Młodzieżowe Centrum Kariery 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Gdyni świadczy bezpłatne usługi w zakresie pośrednictwa pracy i 

doradztwa zawodowego 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Gdyni świadczy bezpłatne usługi w zakresie pośrednictwa pracy:  

- udostępnia oferty pracy stałej i sezonowej w kraju i za granicą dla młodzieży uczącej się i osób 

długotrwale bezrobotnych 

 

-oferuje pomoc doradcy zawodowego w zakresie m.in. badania predyspozycji zawodowych, sporządzania 

dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.  

Pani Sylwia Bara przedstawiła nam strukturę działalności Ochotniczych Hufców Pracy. Komenda Główna 

znajduje się w Warszawie. Niższym szczeblem jest Wojewódzka Komenda, w obrębie której działają takie 

jednostki jak, Ośrodek Szkolenia i Wychowania, Hufce Pracy, Środowiskowe Hufce Pracy, Rejonowe 

Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. W skład tej ostatniej 

jednostki wchodzą Młodzieżowe Biura Pracy (zajmują się pośrednictwem pracy) i Mobilne Centra 

Informacji Zawodowej (doradcy dojeżdżają na obszary wiejskie) oraz Młodzieżowe Centra Kariery 

(zajmuje się doradztwem zawodowym i/lub pośrednictwem pracy i/lub szkoleniami.  

Od 2009 roku powstało 320 jednostek dzięki udziałowi w projekcie.  

Sylwia Bara pokazywała również szereg działań, które realizują: 

- Targi Pracy wraz z X LO, gdzie jednym z gości był Maciej Leśniak, który założył w Gdyni JumpCity.  

- Warsztatami w szkołach zajmuje się Ewa Mędrek. 

- Giełda Pracy 



3 
 

- WWW.mbp.ohp.pl – oferty pracy (też wakacyjne), pośrednictwo pracy, można na tej stronie wypełnić 

ankietę, która ważna jest w danym roku kalendarzowym, od 16 roku życia 

- szkolenia – spawacz i kosmetyczka ze stylizacją paznokcia i rzęs 

- Projekty europejskie: kursy ginących zawodów pomysłem na przyszłość – dwa tyg. Kurs z wyżywieniem i 

zakwaterowaniem, mogą wziąć udział osoby pełnoletnie uczące się i nieuczące się. 

- Projekt – obudź swój potencjał, Akcja Aktywizacja, „Pomysł na siebie”,  

-Eures od 2015r. Europejskie Służby Zatrudnienia 

- nadzorują portal dokariery.pl (strona internetowa, infolinia, baza intranet pracodawców 

- portal Zielona Linia powstała  z WUP w Białym Stoku: założeniem jest, że ma być dostępna 7 dni w 

tygodniu, ułatwia dostęp do ofert pracy, w 2007 roku miała zasięg powiatowy, w 2008 r – rozszerzona na 

całą Polskę; jest też sekcja – powroty z zagranicy 

- baza lokalowa: dworek w Rozkoszy, Biała Podlaska, Człuchowo, Nosowo k. Koszalina i inne 

 

Przerwa śniadaniowa 

A tego jeszcze na spotkaniach Sieci nigdy nie było! Uczniowie przygotowali przepyszne i estetycznie 

podane kanapki  Dziękujemy!!!  

Gdynia Wspiera, pani Anna Pułjan-Laudańska 

Pani Anna przedstawiła nam portal Gdynia Wspiera, który powstał z inicjatywy dyrektora Palcówek 

Specjalistycznych pana Przemysława Lebiedzińskiego. Portal objęty jest patronatem Michała Gucia. Portal 

prezentuje oferty bezpłatnej pomocy dla mieszkańców Gdyni. Jest możliwość wybrania dzielnicy, w której 

poszukuje się pomocy. Jest zakładka dla osób poszukujących pomocy, ale także dla tych, którzy chcą 

pomagać (w ramach wolontariatu lub programów stażowych). Do portalu dołączyło już 73 partnerów m.in. 

również gdyńskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne.  

Kontakt do pani Anny. admin@gdyniawspiera.pl lub Tel. 513 102 031. Wiadomości są szyfrowane.  

W formularzu zgłoszenia do udzielania pomocy istotną kwestią jest czytelne opisanie zadania, aby było 

zrozumiałe dla klienta, odbiorcy.  

Pojawił się pomysł, aby dołożyć informacje o doradztwie zawodowym i mediacjach. Drugim pomysłem 

było dołożenie do obszaru edukacji link do WWW.gimnazjanastart.pl oraz aby na stronie były zebrane 

informacje o dniach otwartych wszystkich szkół ponadgimnazjalnych.  

Oko w oko z pracodawcą, Agnieszka Mestek-Giedrys, IX LO Gdynia 

Pani Agnieszka przybliżyła nam założenia konkursu. Kasia Abramowicz podzieliła się swoimi 

doświadczeniami z uczestnictwa w konkursie w ubiegłym roku – jej uczniowie byli bardzo zadowoleni z 

możliwości spotkania się z pracodawcami.  

Wniosek: informacja o konkursie powinna pojawiać się szybciej np. w marcu ze względy na późniejsze 

egzaminy i matury.  

Co w trawie piszczy 

 Powiatowy Urząd Pracy – 30 maja będą Targi Pracy w Gdyni Arena w godz. 10-14. Podczas targów 

będzie można przyjść z klasą na wykład interaktywny „Jak zbudować karierę” z doradca 

zawodowym Iwoną Piotrowską.  W wykładzie będą mogły wziąć udział tylko 3 grupy.  

 Festiwal Innowacyjnej Edukacji Ergo Arena 26.04.2017r. podczas którego odbędzie się m.in. 

szkolenie z Tonym Buzanem, lekcje o neurodydaktyce, bilety kosztują 50 zł.  

 Giełda Szkół, późno wydawane są w tym roku informatory dla gimnazjalistów ze względu na późno 

podpisywane rozporządzenia.  

http://www.mbp.ohp.pl/
mailto:admin@gdyniawspiera.pl
http://www.gimnazjanastart.pl/
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 Następne spotkania Sieci: 15 maja w Centrum Rozwoju Talentów, 14 czerwca w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1. 

 Koordynatorką sieci gdańskiej jest pani Jola Kijakowska, a Koordynatorką sieci koordynatorów sieci 

– Barbara Szymańska.  

 21-22 września planowana jest konferencja doradców organizowana przez Stowarzyszenie 

Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, odbędzie się ona w Hotelu Dal. Temat konferencji: 

Poradnictwo 2020 – perspektywa doradcy i pracodawcy. Pierwszy dzień będzie wykładowy, drugi 

warsztatowy, a trzeci to zwiedzanie Gdańska. Planowany jest na przyszły rok wyjazd studyjny do 

Niemiec w ramach Stowarzyszenia.  

 Ogólnopolski Tydzień Kariery – zachęcamy do aktywności ponieważ na Pomorzu nie ma żadnych 

działań w tym zakresie. Mobilizujemy się na jesień (październik), aby zaistnieć!!! 

Przerwa kawowa 

Tym razem do kawy był słodki poczęstunek również przygotowany przez uczniów, były także owoce i 

sernik Doroty  

Podnoszenie świadomości uczniów na temat konsekwencji zatrudnienia w „szarej strefie”, Urszula 

Sierżant, Pracownia Usług Edukacyjnych ROZWÓJ   

W czterech zespołach układałyśmy domino, które ujawniało zależności między zatrudnieniem w tzw. szarej 

strefie, a konsekwencjami zarówno dla jednostki, dla rodziny,  jak i dla społeczeństwa. Metoda szybka do 

przeprowadzenia z uczniami, poruszająca ważne zagadnienie. Kontynuacją tematu może być układanie z 

uczniami planu przeciwdziałania. 

Aby otrzymać tę i inne metody prezentowane nam przez Ulę należy zarejestrować się na stronie 

WWW.junior.org.pl wówczas uzyska się również dostęp do filmów edukacyjnych.  

 

Spotkanie zakończyliśmy tradycyjnie ankietą. 

 

Relacje ze spotkania spisała: Dorota Derheld 

    

 

 

http://www.junior.org.pl/

