
 DZIEŃ OTWARTY w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących 

43-300  Bielsko-Biała, ul. Filarowa 52, tel. (33) 827 13 31, www.zssio.pl 

czwartek - 25.04.2019 r. 
 
PROGRAM: 

 Prezentacja kierunków kształcenia 

 mgr Ewa Handzlik, mgr Katarzyna Hańderek – aula ZSSiO (8:00-15:00) 

 

 Zajęcia z bezpieczeństwa ruchu drogowego  

 inż. Jerzy Juraszek – Komputerowe rozwiązywanie testów z przepisów ruchu drogowego, 

sala 218c (10:00-14:00)  

 

 Zajęcia z metrologii  

 mgr inż. Paweł Urbańczyk – Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi pomiarowych w praktyce 

warsztatowej, sala 109c (8:55-13:30)  

 mgr inż. Agnieszka Kukla – Zasady wykorzystywania pomiarów warsztatowych,  

sala 107c (8:55-12:30)  

 

 Zajęcia z fizyki  

 mgr Małgorzata Błaszczak – Prezentacja zjawisk fizycznych,  

sala 222b (12:30-15:10)  

 

 Zajęcia z elektroniki i elektrotechniki  

 mgr inż. Marcin Filipiak – Pokaz doświadczeń z dziedziny elektryczności,  

sala 219c (10:35-14:20)  

 

 Zajęcia z diagnostyki i budowy pojazdów samochodowych 

 dr inż. Dariusz Pietras, dr inż. Henryk Wnęk – Pojazdy hybrydowe prezentacja Toyoty Auris 

Hybrid, pracownia samochodowa (10.00-14.00) 

 mgr inż. Sławomir Szęszoł – Diagnostyka układów sterowania silnika,  

pracownia 125c’ (9:50-14:20)  

 mgr inż. Artur Skiba – Pomiary płynów eksploatacyjnych, pracownia 125c’ (10:50-12:35) 

 

 Zajęcia spedycyjne 

 mgr Bożena Stawowczyk – Paletowe jednostki ładunkowe, sala 311c (11:00-13:30) 

 

 Wymiany międzynarodowe 

 mgr Gabriela Duch – Wyjazdy na praktyki do Niemiec i Hiszpanii, przed aulą (10:30-12:30) 

 mgr inż. Teresa Glądys - Wyjazdy na praktyki do Niemiec i Hiszpanii, przed aulą (12:30-15:10)  

 

 Zajęcia z doradztwa zawodowego  

 mgr Barbara Kadłubicka – Jak wybrać zawód?, sala 206c (11:00-13:30) 

 

 Zajęcia programistyczne 

 mgr inż. Joanna Walus - Warsztaty z programowania LEGO Education WeDo 2.0,  

sala konferencyjna 209A, (10.00-14.00) 

 

 Druk i skanowanie 3D 

 mgr Patrycja Węgrzyn, inż. Jakub Leszczyński - Pokaz druku i skanowania 3D (Laboratorium 

FABLAB Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Bielsku-Białej), przed aulą (10.00-14.00) 

 

 Zajęcia na strzelnicy szkolnej 

 Sebastian Błach (przedstawiciel LOK) - Strzelanie z pistoletu pneumatycznego,  

strzelnica (11:00-13:00) 

 

 Turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących 

 mgr Wiesław Radaczyński - hala sportowa (9:00-13:00), 

 

Ponadto w programie: 

 Prezentacja samochodów marki Hyundai i Fiat Chrysler Automobiles na terenie szkoły (8:00-15:00) 

 Stoiska firm partnerskich szkoły (9.00-14.00) 

Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. (33) 827 13 31 

Podczas zwiedzania zapraszamy opiekunów grup na kawę lub herbatę, a młodzież na słodki poczęstunek 

(korytarz obok auli). 

Serdecznie zapraszamy! 

http://www.zssio.pl/

