
 

 



Staże dla nauczycieli 

 



W ramach projektu „Staże w CKZ-cie najlepsze na świecie” 

realizowane są m.in. cztery dwutygodniowe 40 godzinne 

staże u pracodawców, mające podnieść kompetencje 

nauczycieli kształcenia zawodowego Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem. 



Pierwszy dwutygodniowy staż odbył  

w miesiącu lipcu 2017r. nauczyciel przedmiotów 

 związanych z kształceniem w kierunku 

 Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji. 



Staż miał miejsce w firmie FELIX  

w Białymstoku zajmującej się od wielu lat sprzedażą, montażem 

oraz serwisem urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. 



Firma FELIX jest liderem w rejonie północno-wschodniej Polski 

 w realizacjach dotyczących: 



- klimatyzacji 

- wentylacji 

- pomp ciepła 

- instalacji hydraulicznych 

- instalacji centralnego ogrzewania 

- serwisu 



Firma FELIX oferuje kompleksowe rozwiązania  

w ramach techniki klimatyzacyjnej. 

 Między innymi klimatyzatory: 

- ścienne 

- kasetonowe 

- klimatyzatory multi 

- przypodłogowo-sufitowe 

- kanałowe 

- multi V / VRV 



W ramach stażu nauczyciel 

naszej szkoły miał możliwość 

uczestniczyć w szeregu prac 

związanych z montażem,  

demontażem, konserwacją 

i eksploatacją urządzeń  

klimatyzacyjnych. 

W szczególności w pracach  

związanych z: 



• montażem urządzeń 

klimatyzacyjnych  

i instalacji pomocniczych 



• montażem rurociągów 



• wykonywaniem połączeń rozłącznych 

 na rurociągach z rur miedzianych 



• wykonywaniem połączeń nierozłącznych 

na rurociągach z rur miedzianych 



• próbą szczelności instalacji chłodniczej  

 



• wykonywaniem próżni  



• napełnianiem instalacji czynnikiem chłodniczym  

oraz jej uruchamianiem. 



• konserwacją  

i regulacją 

urządzeń  

klimatyzacyjnych 



• eksploatacją urządzeń klimatyzacyjnych 



Praktyka zawodowa w ramach projektu pozwoliła zdobyć 

bezcenne doświadczenie zawodowe oraz podnieść umiejętności 

związane z wdrażanym kierunkiem kształcenia 

 Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji. 

 



Drugi dwutygodniowy staż odbyła  

w miesiącu sierpniu 2017r. nauczyciel przedmiotów 

związanych z kształceniem w kierunku  

Ekonomiki i Przedsiębiorczości. 



Pani Beata Roszkowska-Kopańska 

odbywała staż                                                                                           

w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem 
 



Pierwsze dni stażu, zapoznanie się z regulaminem pracy Banku 

Spółdzielczego  w Wysokiem Mazowieckiem. Na zdjęciu prezes banku 

Pan Tadeusz Nosek, nauczyciel  odbywający staż Pani Beata 

Roszkowska - Kopańska  oraz opiekun  praktyk 

 Pani Agata Rydzewska – inspektor do spraw marketingu. 



Szkolenie wstępne z zakresu BHP pracy oraz zapoznanie                        

z  przepisami ochrony przeciwpożarowej. 



Poznanie zadań i organizacji banku, przedmiotu  

działania,  struktury organizacyjnej. 



Praca w dziale księgowości bankowej,  

pod okiem wykwalifikowanych pracowników. 



Zapoznanie z systemem bankowym i produktami 

bankowymi przy wsparciu członka zarządu BS 

 dr do spraw handlu Pana Piotra Karpowicza. 



Konsultacje z pracownikami banku dotyczące obsługi 

klientów indywidualnych i operacji kasowych. 



Konsultacje z kierownikiem zespołu Kasowo-Skarbowego 

oraz praca na stanowisku głównej księgowej. 

Zdobyte kompetencje podczas odbywania stażu przyczynią się do 

lepszej jakości kształcenia uczniów  

w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości. 



Staże pozwoliły zwiększyć poziom umiejętności  zawodowych  

i merytorycznych potrzebnych w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych 

oraz wpłyną na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Zdobytą wiedzę  

z powodzeniem wykorzystają planując i prowadząc zajęcia lekcyjne. 

Współpraca z pracodawcami pozwoli na ukształtowanie lepszej strategii pracy 

szkoły  i samego procesu kształcenia.  


