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HARMONOGRAM DZIAŁAŃ - TYDZIEŃ EDUKACJI 

 
 

25.04.2017 r.  – WTOREK  
 

TARGI EDUKACYJNE - Wodzisławskie Centrum Kultury  

 
Zapraszamy do udziału nauczycieli wraz z gimnazjalistami według poniższego podziału: 
 

 I Tura g. 8.30  prezentacja szkół ponadgimnazjalnych na scenie. 
 
 Gminy: Gorzyce, Lubomia, Godów, Rydułtowy, Mszana 

 
 II Tura g. 11.00 prezentacja szkół ponadgimnazjalnych na scenie.  

 
Gminy: Wodzisław Śl., Radlin, Pszów, Marklowice. 

 
 

W tym dniu, w godzinach 8.30 – 14.30  w sali klubowej WCK szkoły będą mieć swoje stanowiska. 
Po części głównej w sali kinowej gimnazjaliści  przejdą do sali klubowej, aby przy stoiskach 
zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół. Szkoły będą wspierane przez pracodawców,  
z którymi współpracują. 
 
W holu WCK – stoisko dla uczniów (napoje, słodycze)  
 

Dodatkowo w tym dniu  „Dni otwarte”  we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych od godziny 
8.30 do 14.30 – możliwość udziału w warsztatach zgodnie z harmonogramem stworzonym przez 
PODN na podstawie oferty szkół – zapisy na wybrane zajęcia warsztatowe przez gimnazja.  
Chęć udziału w warsztatach proszę zgłosić do 20 kwietnia 2017 r. 

 
26.04. 2017 r. – ŚRODA  

 

TARGI EDUKACYJNE - Rydułtowskie Centrum Kultury  

 
udział gimnazjów rydułtowskich oraz gimnazjów ościennych gmin powiatu wodzisławskiego 

 
Od godziny 9.00 do 12.00 - pokazy, prezentacja  oferty szkół ponadgimnazjalnych dla uczniów 
gimnazjów i ich rodziców. Spotkanie rozpocznie się w sali głównej z przedstawicielami  Cechu 
Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców  oraz Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śl., a następnie 
szkoły ponadgimnazjalne zaprezentują się na scenie. Po zakończeniu tej części  gimnazjaliści 
przejdą do stanowisk, gdzie szkoły ponadgimnazjalne będą prezentować ofertę edukacyjną. 
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27.04.04 2017 r. – CZWARTEK 
 

TARGI EDUKACYJNE – Miejski Ośrodek Kultury  w Radlinie 

 
Od godziny 9.00 do 12.00 - pokazy, prezentacja  oferty szkół ponadgimnazjalnych dla uczniów 
gimnazjów w Radlinie. W spotkaniu będę uczestniczyć przedstawiciele Cechu Rzemieślników  
i Innych Przedsiębiorców  w Wodzisławiu Śląskim oraz Izby Gospodarczej  
w Wodzisławiu Śląskim, a także przedsiębiorcy, z którymi szkoły współpracują. Spotkanie 
rozpocznie się w sali głównej z przedstawicielami  Cechu Rzemieślników  i Innych 
Przedsiębiorców Wodzisławiu Śl. oraz Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śl., a następnie 
uczniowie gimnazjów będą mogli porozmawiać z nauczycielami, uczniami szkół 
ponadgimnazjalnych i zgłębić informacje dotyczące oferty szkół. Szkoły ponadgimnazjalne 
przygotowują stoiska z ofertą edukacyjną. 
 

W dniach: 24, 26, 27 kwietnia 2017 r. dni otwarte w szkołach 
ponadgimnazjalnych 

Propozycje warsztatów zostały zebrane w odrębnym harmonogramie. 
 

  29.04.2017 r. Sobota 

 

PIKNIK EDUKACYJNY – POZNAJ SWOJĄ SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ – 
 Park Rodzinny Trzy Wzgórza w Wodzisławiu Śląskim. 

 
Program Pikniku Edukacyjnego 

 
 
Atrakcje na scenie: 
 
14.00–14.25 Pokaz tańca zespołu Jump Style oraz wokalne prezentacje solistów z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim; prezentacja szkoły. 
14.25–14.30 Oficjalne rozpoczęcie pikniku -  Starosta Wodzisławski Pan Ireneusz Serwotka. 
14.30–14.50  Zespół muzyczny Bogdan Talenta i Victoria Zondlo z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych                                
w Wodzisławiu Śląskim, prezentacja szkoły. 
15.00–16.15  Występ zespołu TABU /w tym czasie filmowanie dronem pikniku/ 
16.30–16.50  Pokazy fryzur i tańca towarzyskiego uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Pszowie, prezentacja szkoły. 
16.50–17.10 Pokaz tańca, pokaz musztry i sztuk walki uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
nr 2 w Rydułtowach, prezentacja szkoły. 
17.10–17.30 Street  Workout oraz występ muzyczny uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, prezentacja szkoły. 
17.30–17.50  Wręczenie nagród zwycięzcom dyscyplin sportowych – Starosta Wodzisławski Pan Ireneusz  
Serwotka. 
17.50–18.10  Występ muzyczny uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, 
prezentacja szkoły. 
18.10–18.30  Jazz Mean  oraz zespół Crumble z I Liceum Ogólnokształcącego  w Wodzisławiu Śląskim, 
prezentacja szkoły. 
18.30–18.45  Wręczenie podziękowań sponsorom pikniku – Starosta Wodzisławski Pan Ireneusz Serwotka. 
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18.45–19.00  Występ  muzyczny uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radlinie. 
19.00–19.15 Duet muzyczny: Sandra Brzezinka i Jakub Kempe z Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów 
Polskich w Rydułtowach, prezentacja szkoły. 
19.15–19.30 Występ muzyczny uczniów Zespołu Szkół w Gogołowej, prezentacja szkoły. 
19.30–20.00 Koncert Aleksandry Leśniewicz - finalistki ostatniej edycji programu The Voice of Poland. 
 

 
Równolegle na terenie obiektu „Trzy Wzgórza” będą się odbywać następujące atrakcje dla uczestników:  
 
14.00 – 15.00 I tura rozgrywek sportowych (streetball, bule, aerobik, rodzinny tor przeszkód, badminton, 
kręgle, szachy, kapsle, hula hop, rzuty do celu) a także pokazy wojska - sprzętu, umundurowania, broni. 
16.30 – 17.30  II tura rozgrywek sportowych (streetball, bule, aerobik, rodzinny tor przeszkód, 
badminton, kręgle, szachy, kapsle, hula hop, rzuty do celu) a także pokazy wojska – sprzętu, 
umundurowania, broni. 
 

14.00 – 19.00 stoiska szkół ponadgimnazjalnych z ofertą edukacyjną. 
Ponadto w wyznaczonych miejscach szkoły zapewniają takie atrakcje jak: rysowanie portretów, karykatur, 
branża motoryzacyjna – pokaz uczniów ZSP Pszów przy samochodach szkoleniowych, malowanie twarzy, 
modelowanie zwierzątek z  baloników, pokaz modeli mobilnych (samochody) na torze, pokazy sztuk walki 
i udzielania pierwszej pomocy na fantomie, pokazy makiet budynków jednorodzinnych, stanowisko 
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku. 
 

Dla uczestników grillowane kiełbaski i grochówka. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


