
Szanowni Państwo, 

 

Dziękuję za przyjęcie zaproszenia na wydarzenie, które od trzech lat jest organizowane przez 

Prezydenta Miasta Gdańska w ramach projektu „Gdańsk miastem zawodowców". Tydzień 

Zawodowca to impreza, która ma na celu podkreślenie rangi szkolnictwa zawodowego. 

W tym roku inauguracja Tygodnia Zawodowca rozpoczyna się 6 marca o godzinie 12:30  

w naszej szkole, gdzie odbędzie się konferencja dedykowana gimnazjalistom. Chcemy pomóc 

uczniom w podjęciu decyzji w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej związanej 

z ofertą kształcenia w Państwowych Szkołach Budownictwa. 

Wyrażamy wdzięczność, że Państwa firma aktywnie włączy się w organizację konferencji. 

Tematem przewodnim są nowoczesne technologie w budownictwie. Zapraszamy Państwa do 

przygotowania 10 minutowej prezentacji w formie multimedialnej, dzięki której uczestnicy 

konferencji zapoznają się z nowatorskimi technologiami i najciekawszymi inwestycjami 

realizowanymi przez Państwa firmę. Maksymalny czas  wystąpienia prelegenta firmy 

przewidujemy do 15 min. 

Atrakcją dla gimnazjalistów i gości będzie udział w konkursie on-line, którego zakres obejmie 

w szczególności pytania z prezentowanych przez Państwa informacji. 

Prosimy o  przygotowanie jednego pytania z czterema odpowiedziami do wyboru, z którego 

jedna odpowiedź będzie prawidłowa. Zwycięzcy konkursu zostaną wyróżnieni nagrodami. 

Zapraszamy chętne firmy do zasponsorowania drobnych upominków reklamowych dla 

uczestników konkursu. Zwycięzcy konkursu na pewno będą bardzo usatysfakcjonowani 

z otrzymania nagrody typu powerbank lub pendrive. 

Wobec powyższego prosimy Państwa ( w miarę możliwości do 1 marca 2017 r.): 

1. przesłanie drogą elektroniczną prezentacji multimedialnej wraz z pytaniem 

konkursowym;  

2. dostarczenie do naszej szkoły materiałów reklamujących Państwa firmę (baner, rollup 

lub inne);  

3. imię i nazwisko prelegenta oraz osób uczestniczących w konferencji;  

4. dostarczenie do szkoły upominków dla zwycięzców konkursu.  

 

W załączeniu przesyłam agendę konferencji. 

 

Z poważaniem 

Renata Wypasek 

 

http://gdansk.sgp.geodezja.org.pl/dzialalnosc/biuletyn/281-tydzien-zawodowca 
 
 

http://gdansk.sgp.geodezja.org.pl/dzialalnosc/biuletyn/281-tydzien-zawodowca


Konferencja dla gimnazjów w ramach Tygodnia Zawodowca 

 

6 marca 2017 r., w godzinach 12.30 - 14.30, w Państwowych Szkołach Budownictwa                   

im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku odbędzie się konferencja dla gimnazjalistów pod 

hasłem: „Nowoczesne technologie w budownictwie”. Celem konferencji jest prezentacja 

najnowszych rozwiązań projektowych, technologicznych i materiałowych związanych                      

z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań w budownictwie i meblarstwie. Przedstawiciele 

firm współpracujący ze szkołą przedstawią realizacje najciekawszych inwestycji 

budowlanych oraz unikalnych projektów meblarskich. Gimnazjaliści zostaną zapoznani                     

z działalnością szkoły, bogatą ofertą zawodów oraz z nowoczesnym wyposażeniem pracowni 

zawodowych  i  warsztatów szkolnych.  

 

Przebieg konferencji: 

 

12.30 – 12.35 Powitanie gości i uczestników konferencji – Renata Wypasek, Dyrektor PSB; 

12.35 – 12.40 Wystąpienie Piotra Kowalczuka Z-cy Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki  

                        Społecznej;  

12.40 – 12.50 Prezentacja o Państwowych Szkołach Budownictwa, Uczniowie PSB; 

12.50 – 13.00 Podpisanie patronatów:  

  Andrzej Marczak, Dyrektor Zakładu Pekabex w Gdańsku; 

 Radosław Dubiński, właściciel Pracowni Stolarki Artystycznej; 

 Zdzisław Sochacki, właściciel firmy TERMIKA. 

13.00 – 14.00 Prezentacje firm w zakresie stosowania nowoczesnych technologii: 

 STEICO; 

 EKOINBUD; 

 DUBIŃSKI, PRACOWNIA STOLARKI ARTYSTYCZNEJ; 

 TERMIKA; 

 PEKABEX; 

 BUDMIX 3s; 

 SGP. 

14.00 – 14.10 Konkurs dla gimnazjalistów. 

14.10 – 14.30 Zwiedzanie pracowni zawodowych i warsztatów szkolnych. 
 

Zgłoszenia na konferencję  do 1 marca 2017 r.: 

 telefonicznie: 58/341 64 61 lub 

 e- mail: szkola@psbgdansk.pl lub 

 formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie szkoły www.psbgdansk.pl   
 

PROGRAM: http://www.psbgdansk.pl/gdanski-tydzien-zawodowca/ 
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