
Kształcenie zawodowe, 
współpraca szkoły z pracodawcami i środowiskiem lokalnym



Główni partnerzy szkoły

patronaty nad kierunkami kształcenia
porozumienia o współpracy



• Patronat nad kierunkami kształcenia: technik pojazdów samochodowych i technik mechanik.

• Prelekcje i zajęcia organizowane w szkole i w firmie, wycieczki zawodoznawcze.

• Szkolenia branżowe realizowane przez firmę dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.

• Praktyki zawodowe i szkolenia dla uczniów organizowane przez firmę w ramach „Szkoły mechaników”.

• Wsparcie finansowe i rzeczowe szkoły.



• Patronat nad kierunkami kształcenia: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik.

• Wizyty zawodoznawcze i wycieczki naukowe.

• Praktyki zawodowe na terenie FCA.

• Wsparcie szkoły w gromadzeniu pomocy dydaktycznych.

• Zatrudnianie absolwentów ZSSiO w przypadku potrzeby zatrudniania pracowników przez FCA.



• Praktyki zawodowe w serwisie Hyundai Stawowy.

• Przekazywanie na rzecz szkoły części i podzespołów z samochodów Hyundai.

• Pomoc w organizacji dni otwartych szkoły.



• Patronat naukowy nad kierunkami kształcenia: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik spedytor
i technik automatyk.

• Wykłady i zajęcia laboratoryjne na terenie Uczelni dla uczniów ZSSiO.

• Współorganizacja konferencji i konkursów.

• Popularyzowanie i uatrakcyjnianie nauczania przedmiotów ścisłych i technicznych poprzez wspólne organizowanie zajęć
dydaktycznych, wspomaganie działalności badawczej i poznawczej.



Realizacja szkoleń dla nauczycieli i uczniów w zakresie diagnozowania systemów znajdujących się
w pojazdach samochodowych. Szkolenia realizowane na terenie szkoły w ramach „Akademii Technicznej”
Inter-Team.



• Zajęcia laboratoryjne z zakresu modelowania przestrzennego, druku 3D i szybkiego prototypowania.

• Szkolenia w zakresie obsługi drukarek i skanerów 3D, ploterów, wycinarek laserowych i innych nowoczesnych urządzeń
będących na wyposażeniu laboratorium FabLab.



• Szkolenia i wycieczki naukowe do zakładu dla nauczycieli i uczniów.

• Wizyty zawodoznawcze.

• Wsparcie szkoły w rozwoju bazy dydaktycznej przez Proseat.

• Praktyki zawodowe dla uczniów kierunku: technik spedytor i technik mechanik.

• Zatrudnianie absolwentów ZSSiO w przypadku potrzeby zatrudnienia pracowników przez firmę.



• Patronat nad kierunkami kształcenia: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, mechanik pojazdów
samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych.

• Specjalistyczne szkolenia dla uczniów i nauczycieli.

• Prezentacje i wycieczki naukowe umożliwiające zapoznanie z narzędziami i technologiami stosowanymi przy produkcji

pojazdów specjalnych.

• Wspieranie szkoły w rozwoju bazy dydaktycznej.

• Praktyki zawodowe na terenie firmy.



• Szkolenia produktowo-techniczne dla uczniów i nauczycieli.
• Konkursy tematyczne dla uczniów organizowane przez Inter Cars i spółki z grupy kapitałowej Inter Cars lub podmioty

współpracujące.
• Staże i praktyki organizowane przez Inter Cars lub podmioty współpracujące z Inter Cars.
• Szkolenia e-learningowe dla uczniów i nauczycieli na platformie Inter Cars.
• Wsparcie finansowe, przekazywanie i użyczanie szkole sprzętu do nauki zawodu.



 Patronat nad kierunkiem kształcenia: technik automatyk.

 Organizacja wizyt zawodoznawczych na terenie ASTOR INNOVATION ROOM (centrum technologiczne Przemysłu
4.0) oraz ASTOR ROBOTICS CENTER (centrum technologiczne robotyzacji).

 Seminaria, e-szkolenia i prezentacje dla uczniów oraz nauczycieli.

 Wykłady dla uczniów nt. aktualnie stosowanych w przemyśle rozwiązań z zakresu automatyzacji, robotyzacji
i Przemysłu 4.0.

 Współpraca szkoleniowa w ramach Akademii ASTOR.



 Patronat nad kierunkami kształcenia: technik spedytor i kierowca mechanik.

 Organizacja wizyt zawodoznawczych na terenie firmy.

 Szkolenia, prezentacje i wycieczki naukowe umożliwiające zapoznanie z narzędziami i technologiami
stosowanymi w Raben.

 Wsparcie szkoły w rozwoju bazy dydaktycznej przez firmę.

 Praktyki zawodowe.



Fiat Scudo Hyundai i30 Ford Ka

Samochody zakupione ze środków przekazanych szkole przez firmę Eaton.
Specjalne rabaty na zakup pojazdów udzieliły firmy Fiat Chrysler Automobiles i Hyundai Stawowy



Samochód przekazany przez Straż Miejską w Bielsku-Białej

Peugeot Expert 2.0 HDI



Miesięczne staże zagraniczne dla uczniów oraz mobilność kadry kształcenia
zawodowego zrealizowane w ramach projektu „Motoryzacja bez granic”. Głównym
celem projektu był rozwój kluczowych kompetencji zawodowych
i językowych wśród uczniów, kształcących się w zawodzie technik pojazdów
samochodowych oraz zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym
środowisku na stanowiskach zgodnych z profilem kształcenia.



Miesięczne staże zagraniczne dla uczniów w ramach projektu „Hiszpańskie staże dla najlepszych”. Celem
projektu jest rozwój kluczowych kompetencji zawodowych i językowych wśród uczniów, kształcących się
w zawodzie technik pojazdów samochodowych, technik mechanik i technik spedytor oraz zdobycie
doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku na stanowiskach zgodnych z profilem kształcenia.



„Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”



Lekcje z udziałem pracowników Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego na terenie szkoły oraz oddziału Urzędu organizowane
dla uczniów kierunku technik spedytor, na którym realizowana jest innowacja pedagogiczna „Obsługa celna”.



Wspólne akcje organizowanie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej na rzecz
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz prelekcje dla uczniów ZSSiO.



Praktyki, wycieczki, konkursy, prace 
projektowe uczniów…
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Dziękuję za uwagę!


