Gmina Kobylin

"Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy  mechanik pojazdów
samochodowych" etap wewnętrzny konkursu
20 marca 2018 r. został rozstrzygnięty pierwszy etap konkursu Sprawny w zawodzie, bezpieczny w
pracy w kategorii mechanik pojazdów samochodowych. Konkurs miał na celu stworzyć młodzieży
okazję do rywalizacji, jak również dać możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i doświadczenia
zawodowego, które jest niezbędne na dzisiejszym rynku pracy. Ponadto pozwolił zweryfikować wiedzę i
umiejętności przed przystąpieniem do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w
zawodzie.

W pierwszej części uczestnicy rozwiązywali test jednokrotnego wyboru
składający się z 40 pytań obejmujących swoim zakresem wiadomości i
umiejętności właściwe dla kwalifikacji w zawodzie mechanik pojazdów
samochodowych oraz podstaw przedsiębiorczości. Do tego etapu przystąpiło
12 uczestników. Część teoretyczna odbyła się w siedzibie Krotoszyńskiej
Izby Rzemieślniczej.
Dzięki uprzejmości pracodawców panów
Mirosława i Dariusza Jackowskich, część praktyczna odbyła się w firmie
D.M. Jackowscy w Kobylinie. Do tego etapu przystąpiło 4 uczestników,
którzy zdobyli najwięcej punktów z części teoretycznej. W części
praktycznej przyszli mechanicy wykonywali indywidualnie zadania
praktyczne m.in. filtru oleju i powietrza, sprawdzenie klocków
hamulcowych i czyszczenie zacisków hamulcowych, montaż napinacza paska
klinowego i sprawdzenie ładowania akumulatora.
Komisja konkursowa, w skład której weszli panowie Wiesław Grzempowski i Grzegorz Frąckowiak z
firmy D.M. Jackowscy, wicedyrektor Branżowej Szkoły I stopnia w
Kobylinie pani Alicja Grzempowska oraz wychowawca pani Magdalena
Nowacka po ocenie części praktycznej i zsumowaniu wyników obu etapów
wyłoniła zwycięzców. Na najwyższym podium konkursu stanął Paweł
Miedziński uczeń klasy IIIa Branżowej Szkoły I stopnia w Kobylinie, na
drugim miejscu uplasował się Artur Siepsiak, trzecie miejsce zajął
Robert Foltynowicz uczeń klasy IIIa także naszej placówki , a czwarte
Mateusz Cwinerowicz. Finaliści otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane
przez Wielkopolską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w
Poznaniu, a wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki
ufundowane przez właścicieli firmy D.M. Jackowscy. Na kolejnym szczeblu
konkursu tym razem wojewódzkim reprezentować będą nasz rejon Paweł
Miedziński i Artur Siepsiak.
A.Grzempowska
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