
                

 

 
 

 

  

 
 

Z A P R O S Z E N I E 
 

Wydarzenie kulturalne: XIV „Styczniowe spotkania gimnazjalistów”- impreza prezentująca dorobek oraz ofertę 
edukacyjną krakowskich zespołów szkół technicznych na rok szkolny 2016/2017, adresowana w szczególności 
do Uczniów klas III gimnazjów, ich Rodziców, Dyrektorów oraz Nauczycieli. 
Termin: 07 stycznia 2016 r., godz.9.00-14.00. 
Organizator: Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie. 
Miejsce: Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, ul. Ułanów 9 (budynek Szkoły). 
Uczestnicy: 25 krakowskich zespołów szkół technicznych.  
 

 Dyrekcja oraz cała społeczność Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, 
ul. Ułanów 9, jak również wszyscy uczestnicy serdecznie zapraszają małopolskie i krakowskie władze 
oświatowe, jak również samorządowe i rzemieślnicze, uczniów, ich rodziców, dyrektorów i nauczycieli w dniu  
07 stycznia 2016 r.(czwartek), w godz. 9.00 -14.00 do obiektów tutejszego Zespołu na tradycyjne, coroczne  
XIV „Styczniowe spotkania gimnazjalistów”- imprezę o charakterze edukacyjno - wychowawczym, 
przygotowaną w szczególności z myślą o uczniach klas III małopolskich gimnazjów i ich rodzicach. 
 Celem organizacji „Spotkań” jest pomoc uczniom klas III gimnazjów w wyborze dalszej drogi edukacyjnej 
na etapie ponadgimnazjalnym. Zespoły szkół technicznych funkcjonujące na terenie miasta Krakowa dysponują 
szeroką ofertą edukacyjną, kształcą w wielu atrakcyjnych zawodach poszukiwanych na rynku pracy, 
wychodzących naprzeciw zainteresowaniom młodego człowieka i zapotrzebowaniu na rzemieślniczy oraz średni 
personel techniczny. 
 W trakcie XIV „Styczniowych spotkań gimnazjalistów” 25 krakowskich zespołów szkół technicznych 
zaprezentuje swój dorobek, osiągnięcia oraz ofertę edukacyjną na nadchodzący rok szkolny 2016/2017. W trakcie 
imprezy nie zabraknie atrakcji, takich jak np.: pokazy, konkursy, degustacje itp., które, także w sposób 
niekonwencjonalny, udowodnią, iż warto kształcić się w  oferowanych zawodach i przyjść, aby spośród wielu 
prezentowanych ofert krakowskich szkół technicznych wybrać tę najwłaściwszą, szczególnie, iż prezentowane są 
one w jednym dniu i miejscu.. 

Imprezę objęli Honorowym Patronatem przedstawiciele małopolskich i krakowskich władz, w tym 
oświatowych oraz krakowskie władze rzemieślnicze. 
XIV „Styczniowym spotkaniom gimnazjalistów” patronują: 

 Prezydent Miasta Krakowa – Pan Profesor Jacek Majchrowski 

 Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Jacek Krupa 

 Małopolski Kurator Oświaty – Pan Aleksander Palczewski 

 Przewodniczący Rady Miasta Krakowa – Pan Bogusław Kośmider 

 Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy III  Miasta Krakowa – Pani Aniela Pazurkiewicz 

 Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Krakowie – Pani Zofia Michalska 
 
Uroczyste otwarcie „Spotkań”, z udziałem Gości Honorowych oraz pozostałych Gości, planowane jest  
07 stycznia 2016 r. o godz.10.00. 
Wstęp jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy! 

 

Z poważaniem,  w imieniu Organizatora i Uczestników 
Dorota Kocur - Dyrektor Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, ul. Ułanów 9. 
 

 


