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Spotkania  z  absolwentami   - rok  szkolny  2015/2016 
 

 

Wykaz spotkań z absolwentami naszej szkoły w roku szkolnym 2015/2016. 

 

Klasa Imię i nazwisko 

absolwenta 

Cel, tematyka spotkania 

0 a Monika Nadolska Zapoznanie z historią naszej szkoły. Pogadanka na temat „Szkoła dawniej a dziś”. 

 

0 b Monika Felkner Spotkanie z artystką plastykiem. Zapoznanie ze specyfiką pracy. Pogadanka na temat historii miasta 

Władysławowa. Warsztaty pt. „Pocztówka z mojej miejscowości”. 

 

0 c Filip Jasina Pogadanka na temat jak wybrać zawód, dlaczego warto pracować nad swoim zachowaniem i nad dobrymi 

ocenami. 

 

I a Anna Kapczyńska Nauczyciel języka niemieckiego – zapoznanie ze specyfiką pracy nauczyciela.  

 

I b Tomasz Grycko Zapoznanie ze znanym sportowcem – biegaczem, zwycięzcą wielu zawodów sportowych. Prezentacja osiągnięć                  

i nagród. 

 

I c Elżbieta Zuziak 

 

 

Waldemar Zasada 

Spotkanie z higienistką dentystyczną – zapoznanie ze specyfiką pracy. Pogadanka na temat zdrowego odżywiania. 

Oglądanie przyborów potrzebnych do mycia zębów oraz prawidłowej techniki dbania o higienę jamy ustnej. 

Spotkanie z dyrektorem Ośrodka Wczasowego Feniks w Jastrzębiej Górze. Zwiedzanie miejsca pracy. Zapoznanie                 

z charakterystyką pracy. Piknik rodzinny – konkursy, zawody, wspólne grillowanie. 

 

I d Aleksander Struck     

i Piotr Struck 

Poznanie specyfiki pracy kucharza, warsztaty kulinarne – pieczenie i strojenie mazurków wielkanocnych. 

Rozbudzanie zainteresowania polskim morzem. Poznanie ciekawostek z życia żeglarza – prezentacja 

multimedialna, wiązanie węzłów. Integracja ze starszymi kolegami. 
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I e Maria Ryś Zapoznanie z historią naszej szkoły (pracownicy, nauczyciele, uczniowie, zwyczaje, tradycje). 

 

II a Michał Korzeniewski Zapoznanie ze specyfiką pracy nauczyciela wychowania fizycznego. Zachęcanie do prowadzenia zdrowego trybu 

życia. 

 

II b Piotr Dettlaff Zapoznanie z pracą funkcjonariusza Straży Granicznej. 

 

II c Kamila Janowicz Zapoznanie z warsztatem pracy nauczyciela – terapeuty. Udział w warsztatach „Nauka przez zabawę”. 

 

II d Wioletta Dettlaff Spotkanie z policjantką – zapoznanie ze specyfiką pracy. Prawa i obowiązki dzieci. 

 

II e 

 

VI c 

Klaudia Słowińska Spotkanie z reprezentantką Polski w kobiecej piłce nożnej. Prezentacja osiągnięć. Propagowanie aktywności 

fizycznej na co dzień. 

 

III a 

 

V a 

Andrzej Konkel  Spotkanie z prezesem Miejskiego Klubu Krwiodawców. Szerzenie idei honorowego krwiodawstwa i zdrowego 

trybu życia. 

 

III c Małgorzata Myszk Zapoznanie ze specyfiką pracy urzędnika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

IV a Kinga Skrzypczak Moja droga i sukcesy sportowe. Spotkanie z nauczycielem wychowania fizycznego i trenerem sportowym. 

 

IV b Anna Włodarska Poznanie specyfiki pracy nauczyciela wspomagającego w klasie integracyjnej. 
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IV c Eliza Kirszling Spotkanie z absolwentem pracującym w Ośrodku Adaptacyjnym w Pucku. Zwiedzanie placówki. Poznanie 

specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi. Warsztaty malowania na szkle. Integracja z osobami 

niepełnosprawnymi. 

 

V b Anita Kotowska Droga zawodowa oraz kulisy prowadzenia zakładu fryzjerskiego. 

 

 

V c Dorota Krawiec Zapoznanie ze specyfiką pracy managera hotelarza i nauczyciela zawodu hotelarstwa. Udział w warsztatach                     

w Zespole Szkół nr 1 nt. wiedzy hotelarskiej i pieczenie rogalików. 

 

VI a Karolina 

Humanowska 

Prezentacja dorobku – kariera muzyczna, udział w konkursach na szczeblu szkoły, województwa, kraju, programy 

typu „Mam talent”. Odpowiedzi na pytania: Jak wygląda praca w zespole muzycznym? 

Czy można pogodzić studia i hobby? 

 

VI b Piotr Wiecki 

Katarzyna Janowicz 

Żywa lekcja przyrody – praca na plantacji borówki amerykańskiej. 

Praca architekta. 

 

  

 


