Relacje uczniów z 13 edycji Dnia Przedsiębiorczości
Bank Pekao SA odział w Oświęcimiu
W ramach 13. edycji Dnia Przedsiębiorczości odwiedziliśmy główny oddział banku Pekao SA
mieszczący się w Oświęcimiu. Wzięliśmy udział w projekcie, gdyż chcieliśmy zweryfikować
nasze wyobrażenia o pracy w takiej instytucji jak bank, oraz pragnęliśmy skonfrontować je
z rzeczywistością. Udaliśmy się tam z zamiarem wyciagnięcia wniosków, które pozwolą nam
na podejmowanie trafnych decyzji związanych z naszą wymarzoną pracą. Nie zawiedliśmy
się!
Na wstępie zostaliśmy powitani przez dyrektora oddziału, Panią Katarzynę Brzozowską.
Zostaliśmy zapoznani z etyką pracy oraz funkcjonowaniem instytucji zaufania publicznego.
Pani dyrektor oprowadziła nas po wszystkich sektorach placówki, przedstawiając nam ich
kierowników. Następnie Pani Katarzyna musiała udać się na spotkanie z prezesami, a my
mieliśmy możliwość przyjrzenia się działaniom pracowników na interesujących nas
stanowiskach. Mieliśmy również możliwość przeprowadzenia z nimi rozmów. Dzięki tym
wywiadom mogliśmy uzyskać odpowiedzi na niemal wszystkie pytania. Dowiedzieliśmy się
m.in. o sposobach rekrutacji i wymaganiach, szczeblach kariery oraz specyfikacji pracy na
danym stanowisku. Niestety nie udało nam się uzyskać informacji na temat zarobków,
ponieważ te są objęte tajemnicą zawodową.
Niewątpliwie, projekt ten dał nam niepowtarzalną szansę przyjrzenia się mechanizmowi
działania struktur pokrewnych tym, z którymi wiążemy naszą przyszłość. Jesteśmy wdzięczni
wszystkim przedstawicielom banku, z którymi mieliśmy przyjemność spotkać się oraz
koordynatorom za zaangażowanie się w ten projekt. Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w
kolejnych edycjach "Dnia Przedsiębiorczości", gdyż jesteśmy przekonani, że nawet tysiąc
godzin teorii, nie zastąpi kilku godzin praktyki.
Paweł Mucha kl. 1f i Michał Gajdziszewski kl. 1b
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu
20 kwietnia 2016r. odbyła się kolejna edycja Dnia Przedsiębiorczości, w ramach którego
uczniowie naszego liceum mieli możliwość odbycia jednodniowych praktyk w kilkunastu
rożnych instytucjach, min. w Sądzie Rejonowym, znajdującym się na rynku w Oświęcimiu.
Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 9:00, a zakończyły się o 13:15. Uczniowie, którzy w nich
uczestniczyli mieli możliwość zapoznania się ze sposobem funkcjonowania sądu oraz
pracującym w nim urzędników. Uczennice w roli publiczności wzięły udział w kilku
rozprawach sądowych dotyczących min. spraw majątkowych i spadkowych. Miały także
możliwość porozmawiania z sędziom, który udzielił im cennych rad i wskazówek
przydatnych podczas planów zawodowych bądź studiów związanych z zagadnieniami
prawnymi. Urzędnik wskazał uczennicom również przydatne cechy usposobienia,
zainteresowania i konieczne kwalifikacje potrzebne do podjęcia pracy w charakterze np.
mecenasa, adwokata, radcy prawnego, sędziego itd. Uczennice miło wspominają ten dzień
i uważają, że może okazać się przydatny w podjęciu decyzji dotyczących ich przyszłości
zawodowej.
Karolina Szczerbic kl. 1e

Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu
20 kwietnia 2016r. Dzień Przedsiębiorczości spędziłyśmy w Prokuraturze Rejonowej w
Oświęcimiu. Na miejscu byłyśmy o godzinie dziewiątej, gdzie po miłym przywitaniu przez
ochronę zostałyśmy zaproszone do sali konferencyjnej. Od przełożonej sekretarek
dowiedziałyśmy się kilku podstawowych informacji dotyczących pracy w prokuraturze.
Następnie uczestniczyłyśmy w spotkaniu z prokuratorem. Pan prokurator przybliżył nam
bardzo szczegóły swojej pracy, doradzał nam oraz mówił o swoich doświadczeniach.
Dowiedziałyśmy się także o wielu umiejętnościach przydatnych w pracy prokuratora m.in.
odporność psychiczna czy komunikatywność. Praca prokuratora wymaga całkowitego
oddania się i poświęcenia. Prokurator opowiadał nam o kolejnych etapach nauki na drodze do
kariery prokuratorskiej, jak i również o nauce i egzaminach. Po rozmowie zostałyśmy
oprowadzone po budynku przez panią sekretarkę. Zobaczyłyśmy m.in. nowoczesne
archiwum, z wieloma nowymi i starymi dokumentami. Oglądałyśmy również salę
przesłuchań i cele dla zatrzymanych. Dzięki uprzejmości pani sekretarki poznałyśmy również
pracę w sekretariacie. Na tym skończyła się nasza wizyta w prokuraturze. Dzień
Przedsiębiorczości w tej instytucji był dla nas bardzo ciekawym doświadczeniem, na pewno
będzie miał duży wpływ na decyzje dotycząca naszych dalszych etapów edukacji, a w końcu
w decyzji dotyczącej naszej przyszłości.
Julia Konik, Karolina Bogunia, Zuzanna Kozak kl. 1e

Ośrodek hipoterapeutyczno - rehabilitacyjno - jeździecki "Ikarion"
20 kwietnia 2016 roku wzięłam udział w Dniu Przedsiębiorczości organizowanym przez
naszą szkołę. Miałam szansę spędzić jeden dzień w ośrodku hipoterapeutyczno rehabilitacyjno - jeździeckim "Ikarion" w Bobrku. zapoznałam się z pracą stajennych,
instruktorów jazdy oraz hipoterapeutów. Hipoterapia to forma rehabilitacji psycho - ruchowej,
do której wykorzystuje się konia. do zajęć z hipoterapii konie muszą przejść specjalne
szkolenie. najlepiej przystosowaną rasą są konie huculskie. Hipoterapeuta musi być sprawny,
spokojny, kochać konie i ludzi. W czasie zajęć powinien być kreatywny i uważnie
obserwować dzieci.
Pani Kasia opowiedziała mi dokładnie jak funkcjonuje stadnina. Dowiedziałam się, że w
ośrodku zatrudnionych jest niewiele osób, lecz w nauce jazdy konnej i hipoterapii pomaga
wielu wolontariuszy poświęcając swój wolny czas i zdobywając cenne doświadczenie.
Wszyscy tworzą jedną wielką "końską rodzinę". Ja w tym pracowałam na wszystkich
stanowiskach pracy: zajmowałam się końmi, przygotowywałam je do jazdy, czyściłam,
siodłałam, brałam udział w zajęciach z dziećmi. miałam również okazję uczestniczyć w
pierwszym w tym roku wyjściu koni na piękną, wiosenną łąkę. Bardzo miło i pożytecznie
spędziłam ten dzień.
Aleksandra Witkowska kl. 1h

Przychodnia Rejonowa nr 4 w Oświęcimiu
Wzięłam udział w XIII edycji Dnia Przedsiębiorczości - spędziłam jeden dzień w Przychodni Rejonowej
nr 4 w Oświęcimiu. Zapoznałam się z zakresem obowiązków pielęgniarki w rejestracji i gabinecie
zabiegowym. Miałam okazję obserwować pracę pielęgniarek. Ponadto zdobyłam wiele informacji o
wymaganym wykształceniu, przydatnych umiejętnościach oraz preferowanych cechach charakteru na
stanowisku pielęgniarki. W czasie tej wizyty sprawowały nade mną opiekę komunikatywne i chętnie
udzielające informacji pielęgniarki.
Spostrzeżenia z całego dnia pomogą mi w podjęciu decyzji co do mojej przyszłości zawodowej.
Aleksandra Gurgul kl. 1c

