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EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W GRABSKIM 

9-13 LISTOPADA 2020 r. 

DZIAŁANIE OPIS ADRESACI 
TERMIN 

REALIZACJI 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

Konkurs USER  VI Wojewódzki Konkurs Wiedzy Informatycznej USER to 
cyklicznie organizowane przedsięwzięcie przez Naszą Szkołę 
dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych a wcześniej 

gimnazjów z województwa lubelskiego.  
Celem konkursu jest wspieranie uczniów zdolnych 

w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań informatycznych, 
motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy 

i zdobywania nowych umiejętności informatycznych, 

motywowanie nauczycieli do rozpoznawania i rozwijania 

zainteresowań i uzdolnień uczniów, zapewnienie uczniom 

możliwości rywalizacji na poziomie wojewódzkim 

oraz promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.  
Konkurs odbywa się w dwóch etapach: etap szkolny 

i wojewódzki (w tegorocznej edycji w formie testu on-line na 

szkolnej platformie Moodle).  

Uczniowie klas ósmych 

szkoły podstawowej  
15.10.2020 r.-
9.11.2020 r. 
(wyniki są 

zamieszczone na 
stronie 

internetowej 
szkoły, odbiór 

nagród i 
dyplomów 

indywidualnie, w 
sekretariacie 
szkoły od 

9.11.2020 r.)  

Izabela Woś  
Agnieszka Kasprzak  
Mirosława Ostasz  
Waldemar Stoczkowski  

Szkolny Konkurs 
Graficzny „Poznaj 
ten zawód”  

Szkolny Konkurs Graficzny „ Poznaj ten zawód” na plakat, 
slogan lub prezentację multimedialną”. 

Celem konkursu jest wspieranie uczniów w rozwijaniu ich 
zdolności i umiejętności plastycznych, motywowanie 
do poszerzenia wiedzy oraz zdobywania nowych umiejętności 
graficznych i informatycznych a takżewzbudzenie 
zainteresowania reklamą i jej formami. Konkurs służy 
rozpoznawaniu i rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień 
uczniów oraz podejmowaniu działań w zakresie pracy 
z uczniem zdolnym.   

Uczniowie Zespołu 
Szkół nr 1 
im. Władysława 
Grabskiego w Lublinie 

12.10.2020 r.-
9.11.2020 r. 
(wyniki oraz 

nagrodzone prace 
będą 

zamieszczone na 
stronie 

internetowej 
szkoły) 

Grażyna Polakowska-
Łaszkiewicz 

Dorota Jakima 

Konferencje on-
line z 
pracownikami 

Doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz ze 
Specjalistycznej Poradni Zawodowej w Lublinie poprowadzą 
konferencje  on-line z uczniami “Dlaczego warto inwestować 

Uczniowie Zespołu 
Szkół nr 1 im. 
Władysława Grabskiego 

09.11.2020 oraz 
12-13.11.2020 r. 

Jolanta Marciniak  

Estera Bartecka 
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WUP oraz 
Specjalistycznej 
Poradni 
Zawodowej w 
Lublinie 

w siebie? Ja a rynek pracy” oraz “Osobowość zawodowa”. w Lublinie 

Prezentacja 
zawodu technik 
handlowiec w 
Grabskim 

Film promujący jeden z pierwszych zawodów, w ramach 
którego kształciła się młodzież w Naszej Szkole od początku 
Jej istnienia do dnia dzisiejszego. 

Ten krótki film prezentuje zawód tak, jak go obecnie widzą 
uczniowie, powstał w ramach projektu „Dziennikarze 
Zawodów”. 

Zainteresowani 
uczniowie szkół 
podstawowych, rodzice, 
nauczyciele 

9-13.11.2020 r. 
Beata Makuch 

Monika Banasiewicz 

Zawody 
przyszłości 

Na blogu biblioteki 
(http://bibliotekazs1lublin.blogspot.com/) w czasie 
Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych będą 
ukazywały się artykuły i posty pisane przez nauczycieli 
bibliotekarzy odnośnie zawodów przyszłości. Pojawi się także 
wpis dotyczący zawodów, w jakich była kształcona młodzież 
w Naszej Szkole  w ciągu 70 lat Jej istnienia. 

Uczniowie Zespołu 
Szkół nr 1 
im. Władysława 
Grabskiego w Lublinie 

9-13.11.2020 r. 

Agnieszka Piszcz 

Barbara Klepacka 

Rafał Nieściór 

Konkurs Wiedzy 
o Zawodach 

Szkolny Konkurs Wiedzy o Zawodach w formie on-line. 

Głównym celem konkursu jest poszerzenie wiedzy ogólnej 
uczniów o zawodach, podniesienie ich świadomości w 
zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji 
dotyczących wyboru przyszłego zawodu oraz zapoznanie 
uczniów z klasyfikacją zawodów i specjalności. 

Konkurs polega na rozwiązaniu testu wiedzy on-line przez 
uczestników. 

Uczniowie klas 
pierwszych Zespołu 
Szkół nr 1 
im. Władysława 
Grabskiego w Lublinie 

12.11.2020 r. Maria Buchajczyk 

Jolanta Marciniak 

Estera Bartecka 

Agnieszka Piszcz 

Wirtualna wystawa 
publikacji z 
doradztwa 
zawodowego 

Wystawa publikacji związanych z karierą edukacyjno-
zawodową oraz rynkiem pracy umieszczona na stronie 
internetowej szkoły. 

Wystawa ma na celu propagowanie doradztwa zawodowego, 
w tym planowania kariery edukacyjno-zawodowej oraz metod 
poszukiwania pracy. 

Uczniowie Zespołu 
Szkół nr 1 
im. Władysława 
Grabskiego w Lublinie 

12.11.2020 r. 

Agnieszka Piszcz 

Barbara Klepacka 

Jolanta Marciniak 

Estera Bartecka 

Konkurs 
Znajomości Zasad 
Rachunkowości 

Szkolny konkurs wiedzy z Zasad Rachunkowości w formie 
on-line. 

Głównym celem konkursu jest wspieranie uczniów 

Uczniowie klas trzecich 
technik ekonomista i 
handlowiec Zespołu 

12.11.2020 r. Małgorzata Biernacka 

Beata Makuch 
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w rozwijaniu ich zdolności i umiejętności z rachunkowości, 
motywowanie do poszerzenia wiedzy oraz zdobywania 
nowych umiejętności, wzbudzenie zainteresowania 
rachunkowością, motywowanie nauczycieli do rozpoznawania 
i rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz 
podejmowania działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym, 
a także zapewnienie najzdolniejszym uczniom możliwości 
rywalizacji z zakresu wiedzy z rachunkowości na poziomie 
szkolnym. 

Szkół nr 1 
im. Władysława 
Grabskiego w Lublinie 

Konkurs „Asystent 
księgowego”  

Szkolny konkurs wiedzy z rachunkowości on-line 
przeznaczony dla uczniów klas czwartych technikum, 
kształcących się w zawodzie technik ekonomista i technik 
handlowiec.  

Konkurs ma za zadanie zachęcić uczniów zaawansowanych w 
tematyce związanej z rachunkowością do dalszego 
poszerzania oraz powtórzenia wiedzy i umiejętności z tej 
dziedziny. 

Uczniowie klas 
czwartych technik 
ekonomista i 
handlowiec  

Zespołu Szkół nr 1 
im. Władysława 
Grabskiego w Lublinie 

12.11.2020 r Anna Mazur 

Małgorzata Biernacka 

Przyjęcienowych 
członków w poczet 
Klubu Młodego  
Księgowego 

Uroczyste przyjęcie uczniów ZS1 w poczet członków Klubu 
Młodego Księgowego oraz wręczenie legitymacji przez 
przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Księgowych 
w Polsce. 

Uczniowie klas drugich 
technik ekonomista, 
handlowiec Zespołu 
Szkół nr 1 
im. Władysława 
Grabskiego w Lublinie 

Po przywróceniu 
stacjonarnej 

formy kształcenia 

Anna Mazur 

Turniej 
międzyklasowy 
„Rok w Grabskim” 

Uczniowie klas pierwszych wezmą udział w turnieju – zagrają 
w grę planszową, „Rok w Grabskim”,podczas którego będą 
się zmagać z charakterystycznymi dla rzeczywistości szkolnej 
przeciwnościami.Uczestnicy gry wcielą się w różne postaci 
związane z dawnymi lub obecnymi zawodami i profilami 
kształcenia w szkole. Gracze będą przemieszczać się po 
planszy przedstawiającej w sposób schematyczny wnętrze 
budynku. Przemierzając poszczególne pola, będą napotykać  
różne wyzwania oraz będą odpowiadać na pytania związane z 
życiem i historią Szkoły, zawodami i profilami  w szkole oraz 
wielokulturową okolicą. Turniej obejmuje cztery etapy: 
eliminacje klasowe i wyłonienie Mistrza klasy, ćwierćfinał i 
wyłonienie 7 półfinalistów, półfinał i wyłonienie 4 finalistów 

Uczniowie klas 
pierwszych Zespołu 
Szkół nr 1 
im. Władysława 
Grabskiego w Lublinie 

Po przywróceniu 
stacjonarnej 

formy kształcenia 

Małgorzata Soszka-
Ciężka 

Kamil Kasprzak 
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oraz finał i wyłonienie Mistrza Szkoły. 

Program „Lider 
wiedzy i ochrony 
środowiska” 

Podsumowanie Programu „Lider wiedzy i ochrony 
środowiska – edycja III”. 

Celem programu jest realizacja projektów przyrodniczych 
i prośrodowiskowych, wsparcie edukacji ekologicznej 
i pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz 
promowanie postaw proekologicznych. 

Zwieńczeniem akcji będzie ekologiczna prezentacja 
„Ekologia nie tylko na pokaz”. 

Uczniowie Zespołu 
Szkół nr 1 
im. Władysława 
Grabskiego w Lublinie 

Po przywróceniu 
stacjonarnej 

formy kształcenia 

Jarosław Włoszek 

Małgorzata Policha 

Ireneusz Maksim 

Warsztaty 
Branżowe 
Symulacje 
Biznesowe REVAS  

Konkurs 
na najlepiej 
prosperującą firmę 

Branżowe Symulacje Biznesowe to gry edukacyjne, dzięki 
którym uczestnicy zajęć będą zakładać i prowadzić wirtualne 
firmy.  

Głównym celem warsztatów będzie umożliwienie   uczniom 
poznania: jak zarządzać firmami, podejmować realistyczne 
decyzje biznesowe, rywalizować o klientów 
z konkurencyjnymi firmami działającymi na tym samym 
rynku, analizować wyniki podjętych decyzji, stawiać tezy, 
wyciągać wnioski, rozwiązywać problemy. 

Po zakończeniu warsztatów będzie przeprowadzona analiza 
wyników osiągniętych przez poszczególne grupy 
i nagrodzenie zwycięzców. 

Uczniowie klasy 3bt i 
2ctG Zespołu Szkół nr 
1 im. Władysława 
Grabskiego w Lublinie 

Po przywróceniu 
stacjonarnej 

formy kształcenia 

Monika Banasiewicz 

Anna Mazur 

Beata Makuch 

Wojewódzki 
Konkurs Wiedzy 
z Rachunkowości 

VIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy z Rachunkowości 
organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce                         
i Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie 
przy współpracy z UMCS i KUL. 

Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy i umiejętności 
praktycznych z zakresu rachunkowości wśród uczniów 
oraz podnoszenie poziomu nauczania. 

Konkurs obejmuje zagadnienia rachunkowości finansowej – 
księgowości, sprawozdawczości finansowej, analizy 
finansowej oraz zagadnienia z zakresu podatków. 

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: eliminacje szkolne 
i wojewódzkie. 

Uczniowie szkół 
ponadpodstawowych 

Po przywróceniu 
stacjonarnej 

formy kształcenia 
w terminie 

określonym przez 
Stowarzyszenie 
Księgowych w 
Polsce Oddział 

Lublin 

Maria Buchajczyk 

Anna Mazur 

Szkolenie Szkolenie prowadzone przez przedstawiciela Polskiego Nauczyciele Po przywróceniu Anna Mazur 
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dla nauczycieli 
przedmiotów 
ekonomicznych 

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na temat „Podatek 
VAT – Zasady rozliczeń z zastosowaniem JPK VDEK”. 

(opiekunowie 
uczestników konkursu) 
przedmiotów 
zawodowych 

stacjonarnej 
formy kształcenia 

 


