
PRACOWNIA MECHATRONIKI  

I KOŁO TECHNICZNE 
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. W. GOETLA  

W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 

Rozwój – osiągnięcia – perspektywy 



Działania koła w roku szkolnym 2016/2017 

 Budowa zestawu robotów z klocków Lego 

 Przygotowanie uczniów do udziału  

w różnych konkursach z dziedziny techniki 

 Przygotowanie cyklu specjalistycznych zajęć przed 

egzaminem zawodowym – kwalifikacja E.03, E.18, 

E.19 

 Przygotowanie stoiska promocyjnego  

na Targi Edukacyjne  



Budowa robotów z klocków Lego, jako wybrane działanie 

edukacyjne Koła technicznego w roku szkolnym 2016/17 



Plany na najbliższy czas 

 Udział w Festiwalu robotyki uBot  

(wykłady, konkursy sumo i line folower) 

 



Wybrane prace – Segway 

Budowa konstrukcji pojazdu 

Widok ogólny 
pojazdu  

na tle stoiska 
targowego, 

„próba” jazdy 



Wybrane prace – Hexacopter 



Nowoczesna praca wyróżniona wieloma nagrodami  

w roku szkolnym 2014 i 2015. 

Autor projektu  
i jego urządzenie. Przykład  

gotowego wydruku. 

Wybrane prace – drukarka 3D 



Wynalazki: Zdalny hamulec, czyli tradycyjny standard 

plus nowoczesne rozwiązania  

Praca wyróżniona nagrodą w roku 2015. 



I miejsce  
w Małopolskim Konkursie 

Własnych Prac Technicznych  
w 2014r. 

Wynalazki: specjalistyczny układ  

informujący o zmianie pogody 



Projekty realizowane wspólnie  

z firmą Fideltronik/Fitech 

 Led cube – sześcian wykonany  

z LED, sterowany  mikroprocesorem.  

 Dzięki programowi sekwencje  

zapalające diody tworzą  

bardzo ciekawe efekty  

wizualne, a niekiedy nawet  

obrazy trójwymiarowe. 

 Wszystkie części i płytka  

zostały zakupione przez Fideltronik. 

Led cube 



Zamek elektroniczny do szatni 

 Zamek do drzwi szatni uczniowskich, otwierany przy pomocy karty lub 

breloka RFID – poprawa bezpieczeństwa, ułatwienie dla obsługi szkoły, 

ewidencja otwierania szatni w bazie danych, itp. 

 

 

 

 

 

 Rozbudowa układu o serwer Raspberry Pi – możliwość bezprzewodowej 

komunikacji, sterowanie zamkiem  

w klasopracowniach, zliczanie osób wchodzących/wychodzących  

z budynku, itp. 

Projekty realizowane wspólnie  

z firmą Fideltronik/Fitech 



 Mini obrabiarka CNC 

 Wypalarka laserowa 

Prace uczniowskie współfinansowane 

przez firmę Fideltronik/Fitech 



Inne formy pomocy w ramach 

współpracy z firmą Fideltronik 

 Przekazanie elementów elektronicznych 
wykorzystywanych w pracowni mechatronicznej  
i elektrycznej. 

 Konsultacje z pracownikami Fitech. 

 Szkolenia/warsztaty z zakresu lutowania  
i projektowania płytek PCB. 

 Wypożyczenie specjalistycznego sprzętu uczniom: 
sterownik, enkoder, itp. 

 Druk ulotek promocyjnych, wsparcie ekspozycji Zespołu 
Szkół na Targach Edukacyjnych. 

 Wycieczki zawodowe – zwiedzanie zakładu pracy. 



Wyposażenie pracowni 

Inne formy pomocy w ramach 

współpracy z firmą Fideltronik 

Dwa najnowsze zestawy  

Mindostroms EV3  

zostały ufundowane  

przez firmę Fideltronik 



Zakup przez firmę Fideltronik  

6 sztuk sterowników LOGO! 

12/24RCE, wraz z modułami 

rozszerzeń i oprogramowaniem. 

Inne formy pomocy w ramach 

współpracy z firmą Fideltronik 

Wyposażenie pracowni 



 Wykorzystywanie sterowników nie tylko podczas 

zajęć dydaktycznych, ale także podczas 

egzaminów z kwalifikacji E.03  

oraz E.19. 

 Budowa mobilnych symulatorów 

- konsultacje techniczne w zakresie projektowania 

płytki drukowanej; 

- uzupełnienie stanowisk  

w niezbędny sprzęt. 

Plany na przyszłość 



Zaproszenie do współpracy 

Zachęcamy również inne firmy i zakłady pracy  
do wspierania działalności dydaktycznej naszej szkoły. 

Warto inwestować w młodzież! Warto wciąż stawiać  
przed młodymi ludźmi nowe wyzwania i ambitne cele!  

Dziękuję za uwagę. 

Opiekun Koła technicznego 

mgr inż. Mirosław Trybała 


