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       „Elektronik dla Ósmoklasistów” 

                       

             Serdecznie zapraszamy uczniów Klas Ósmych oraz Rodziców Państwa Szkoły do 

zapoznania się z ofertą edukacyjną, którą przygotowaliśmy  w ramach promocji  

Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu w roku szkolnym 

2020/2021. 

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu jest szkołą  

z wieloletnią tradycją, bowiem kształcimy młodzież już ponad 50 lat. Doskonała baza 

dydaktyczna, nowoczesne metody nauczania, wykwalikowana kadra gwarantują młodzieży 

zdobycie wykształcenia na wysokim poziomie, kontynuację nauki na dowolnej uczelni 

wyższej. 

Postaramy się uświadomić młodzieży, że kształcenie zawodowe to dobry wybór, dający 

większe szanse na zdobycie atrakcyjnej pracy we współczesnym świecie oraz rynku pracy.   

              Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych  od wielu lat jest realizatorem 

projektów unijnych, dzięki którym młodzież uzyskuje międzynarodowe certyfikaty. 

Współpracujemy z wieloma uczelniami wyższymi, od wielu lat zajmujemy wysokie miejsca 

w Ogólnopolskich Rankingach Szkół.  

            Wierzymy, że zaproponowany przez nas cykl różnorodnych zajęć spotka się z dużym 

zainteresowaniem rodziców i młodzieży. Pozwoli również absolwentom Państwa Szkoły na  

odkrywanie swoich talentów, predyspozycji zawodowych oraz rozwijanie  zainteresowań.            

Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji zainteresowanym uczniom, 

rodzicom, doradcom zawodowym, nauczycielom życząc jednocześnie  sukcesów na 

egzaminie ósmoklasisty. 

                                     

Program:   - „Elektronik dla Ósmoklasistów” 

1. Prezentacja Szkoły dla uczniów i rodziców  

https://zse.edu.pl/Site/65/kierunki-ksztalcenia 

2. Zajęcia online dla zainteresowanych uczniów. Poniżej prezentujemy tematy lekcji 

online. Czas trwania ok. 30 minut. Możemy przeprowadzić je w dowolnym, 

wygodnym dla Szkoły terminie. 

 

Prowadzący Temat 

mgr inż. Bartosz  Jędrzejczak  Telefonia komórkowa 5G i Internet rzeczy, czyli co nas czeka 

już niedługo. 

mgr inż. Bogumiła  Maj  Bezpieczna elektryczność. 

mgr Rafał  Kapuściński O techniku realizacji nagrań. 

mgr inż. Dorota Wudarczyk  O zawodzie technika automatyka słów kilka. 

mgr Tomasz Nowak Wirtualny montaż komputera PC 

dr inż. Paweł Matuszczyk Projektowanie i konfigurowanie sieci komputerowych w 

symulatorze Cisco Packet Tracer 

mgr inż. Marcin Gut Wprowadzenie do projektowania gier Unity3D 

 

https://zse.edu.pl/Site/65/kierunki-ksztalcenia


 

 

 

 

3. Wojewódzki Konkurs Informatyczny MasterBIT 2021 – zgłoszenia do końca 

marca. Więcej informacji na naszej stronie https://masterbit.zse.edu.pl/ 

 

4. Konkurs plastyczny Święto Liczby  - już niedługo na naszej stronie szczegóły 

konkursu. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.  

Elektronik życzy dużo zdrowia. 

 

 

ADRES 

Sosnowiec, ul. Jagiellońska 13  

41-200 

 

Kontakt 

Telefon: 32 292 44 70  

Fax: 32 292 44 71  

E-mail: sekretariat@zse.edu.pl                               

 

 

Dyrektor Szkoły 

https://masterbit.zse.edu.pl/

