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Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego  

w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych 

 

Partnerzy projektu: 
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Miejsca praktyk w Maladze –V 2022 
-technik budownictwa-  Los Llanos Infraestuctura, Sistematica y 
Obras Sl 

- technik renowacji elementów architektury- Los Llanos 
Infraestuctura, Sistematica Y Obras Sl, Pinturas en General J.M 

- technik architektury krajobrazu-Agrozahar Soc.Coop.Andaluza 

- technik geodeta- Ofiobras, ArQco,PRSostenibles 

Termin realizacji praktyk : od 02.05.2022- 27.05.2022 





Praktykę w Sistematica y Obras Sl realizowali: Mateusz Waśko, 

Matteo Pobuta, Przemysław Sitar, Wiktoria Puchała, Dawid Jaślar, 

Dominik Folta, Dominik Jakubczyk, Anna Urbanek. 

 



Praktykę w Sistem Pinturas en General J.M realizowały: 

Aleksandra Cygan i Nikola Cierpiak. 



Agrozahar Soc.Coop.Andaluza 

 



Ofiobras  



PRSostenibles  



Praktykę w Arqco realizowały Nikola Ginalska i Weronika Bil 

 



 

 

 

 



 
 



 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 





 

 

 

   





 

 

 

 

 

         







 



http://www.budowlankakrosno.pl/ 

 

https://www.facebook.com/Technikum-nr-6-w-Kro%C5%9Bnie-ZSZ-nr-6-w-

Kro%C5%9Bnie-Szko%C5%82a-Bran%C5%BCowa-I-Stopnia-227263703992876/ 

 

https://instagram.com/zsab_krosno?igshid=YmMyMTA2M2Y 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=dHGf-UoJsi0 
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https://www.krosno.pl/dla-mieszkancow/oswiata/wydarzenia/praktyki-

zawodowe-uczniow-budowlanki-w-hiszpanii,15335 

 

https://www.krosno.pl/dla-mieszkancow/oswiata/wydarzenia/zdjecie-

zespolu-szkol-architektoniczno-budowlanych-ze-stazu-w-barcelonie-w-

finalowej-trojce-laureatow-ogolnopolskiego-ko,14169 

 

https://www.krosno.pl/dla-

mieszkancow/oswiata/wydarzenia/uczniowie-krosnienskiej-budowlanki-

na-praktykach-w-lizbonie,13940 
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strona internetowa portalu lokalnego Terazkrosno 

https://www.terazkrosno.pl/wiadomosci/13935-uczniowie-krosnienskiej-budowlanki-na-

praktykach-w-lizbonie 

 

strona internetowa portalu lokalnego Krosno112 

 

https://krosno112.pl/aktualnosci/edukacja/item/15133-uczniowie-budowlanki-na-praktykach-

w-hiszpanii.html 

 

Platforma epale: 

https://epale.ec.europa.eu/en/node/324398 

 

Platforma selfie+ https://selfieplus.frse.org.pl/geodetka-w-ogrodach-lizbony/, 

https://selfieplus.frse.org.pl/moje-azulejos/ , https://selfieplus.frse.org.pl/moj-staz-z-

power-w-lizbonie/, https://selfieplus.frse.org.pl/my-najdalej-na-zachod/,  

 
Platforma rezultatów Erasmus+ 
https://webgate.ec.europa.eu/education_culture/dissemination/share/page/valor-promoter-project-

details?nodeRef=workspace://SpacesStore/536bac50-00cf-47a0-b7bc-

10b372b8c0de&projectNodeRef=workspace://SpacesStore/23694ceb-b687-4f70-9d67-

178e3c54dcd9&mode=view 
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WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE i PROGRAMIE: 

 

http://www.power.frse.org.pl/ksztalcenie-

zawodowe 

 

http://www.budowlankakrosno.pl- zakładka 

projekty unijne- POWER 2020/22 
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