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Mój wybór to szkoła zawodowa!
A Dziś kolejna część prezentacji zawodów, jakich wyuczyć się można w szkole zawodowej w ZSP 
w Sycowie A O zaletach wybranych zawodów opowiadają nam sami uczniowie odbywający praktyki

W sycowskim Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych w szkole bran-
żowej, już nie w zasadniczej szko-
le zawodowej, od 1 września te-
go roku można będzie wyuczyć 
się zawodu, a praktykę odbyć 
w jednym z okolicznych zakła-
dów pracy, które mają podpisaną 
umowę z Cechem Rzemiosł Róż-
nych w Sycowie. Uczeń podczas 
takiej nauki zawodu w zakładzie 
otrzymuje wynagrodzenie, urlo-
py wypoczynkowe, odzież 
ochronną i roboczą, środki czy-
stości. Po ukończeniu szkoły za-
wodowej, czyli branżowej, i zda-
niu egzaminu czeladniczego, ma 
możliwość dalszego kształcenia 
w szkole średniej. To plusy nau-
ki w szkole zawodowej. Jak oce-
niają swoją edukację w naszych 
lokalnych zakładach uczniowie 
ZSP w Sycowie?  

Dlaczego Marlena Nędza 
z Sycowa, z klasy III, wybrała za-
wód krawcowej? – Interesuję się 
modą, lubię przerabiać ubrania, 
szyć – wyjaśnia. – Przez dwa dni 
w tygodniu uczymy się w szko-
le, potem przez trzy dni odbywa-
my praktyki w zakładzie, z któ-
rym umowę podpisują rodzice 
i uczeń.  

W zakładzie Usługi Krawie-
ckie Iwona Pierzchała Marlena 

uczyła się od podstaw przera-
biania ubrań i szycia. Obecnie, 
po trzech latach praktyki w za-
kładzie dziewczyna szyje ubra-
nia dla klientów, przerabia swo-
je rzeczy, szyje sobie i rodzinie. 
– Pani Iwona najpierw pokazy-
wała techniki szycia. Już 
w pierwszej klasie usiadłam 
do maszyny. Szyję odzież lekką, 
firanki, podwijam rękawy, skra-
cam spodnie, szyję poduszki 
i ozdoby. – Największe postępy 
Marlena poczyniła w trzeciej 
klasie – chwali swoją uczennicę 
pani Iwona. – Do pracy z maszy-
ną do szycia zmusza czasem po-
trzeba – czyli konieczność zwę-
żenia ubrań na przykład. 
Marlena szyje sobie ubrania, np. 

ostatnio uszyła spódniczkę czy 
sukienkę sylwestrową. – To 
wielka oszczędność – śmieje się 
i dodaje, że chciałaby w przysz-
łości pracować w zawodzie. – To 
moja pasja, realizuję się w tym 
zawodzie. Nie jest to nużąca 
praca, gdyż pracuję cały czas 
nad nowymi pomysłami. Moge 
pracować także w domu. 

Krawiec to rzemieślnik, któ-
ry zajmuje się szyciem ubrań. 
W związku z tym musi także po-
trafić projektować odzież i wy-
krajać kawałki tkanin do jej spo-
rządzania. Zadania te wymaga-
ją dużej precyzji i staranności. 
Najmniejsza różnica może spo-
wodować, że tkanina nie będzie 
układać się we właściwy sposób 

lub elementy wykroju przy zszy-
waniu nie będą do siebie paso-
wać. Wielu projektantów mody 
zaczyna od nauki zawodu kraw-
ca. Warto dodać, że krawcem był 
nasz noblista w dziedzinie lite-
ratury Władysław Reymont. 

W Przedsiębiorstwie Moto-
ryzacyjnym Milian w Sycowie 
zatrudnienie znaleźli Karol 
Pawlik ze Ślizowa i Bartłomiej 
Turski ze Szczodrowa. Tutaj wy-
uczyli się zawodu mechanika sa-
mochodowego, który zajmuje 
się naoprawą aut. – Do wybrania 
tego zawodu skłoniła mnie kwe-
stia zatrudnienia i zarobków - 
mówi Karol. – Jestem zadowo-
lony z wybranej profesji. Mam 
przed sobą perspektywę, cieszę 
się, że pracodawca docenił mo-
je umiejętności i przyjął mnie 
do pracy. To jest właśnie atut 
nauki zawodu. Ukończenie 
szkoły zawodowej nie zamyka 
dalszej drogi edukacji. Kończąc 
liceum nie mógłbym zarobko-
wać. Wykonywany zawód poz-
wala mi też zaoszczędzić na na-
prawach samochodu. 

– Od młodych lat kręciłem 
motocykle – mówi Bartek. – Spo-
dobało mi się to i postanowiłem 
zostać mechanikiem. Po szkole 
pracowałem w stolarstwie, jed-
nak w Milianie zaproponowano 
mi pracę, doceniając moje zdol-
ności. – Obydwaj chłopcy spraw-
dzają się w swoim zawodzie, są 
świetnymi mechanikami – pod-
kreśla szef zakładu.   A
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b Podobnie było z Karolem, który dziś pracuje w Milianie
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b Bartka pracodawca po praktykach zatrudnił w zakładzie
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b Marlena Nędza zamierza zostać bardzo dobrą krawcową
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KIEROWNIKA 
PRODUKCJI MATERACY

Producent materacy FDM w związku 
z prężnym rozwojem firmy zatrudni:

KIEROWNIKA 
PRODUKCJI MATERACY

Miejsce pracy: Chojęcin Parcele
Wymagamy dobrej organizacji pracy, odpowiedzialności oraz umiejętności pracy w zespole.

Gwarantujemy pracę w przyjaznej atmosferze oraz atrakcyjne wynagrodzenie.
Kontakt tel. 570 111 888


