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Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

 Oś Priorytetowa VIII Edukacja  

Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym  
i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego” 

Projekt Nr RPZP.08.06.00-32-K052/18 pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na 

dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.” 

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: 

 

Jestem Fotografem  

 

 

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2020 r. 

 

Prowadzący: Grzegorz Banderowicz 

 

Ilość godzin przepracowanych w I kw. 2020 r : 12 godz. 

 

 

    W tym kwartale podczas zajęć zapoznaliśmy nowych uczniów z planami występującymi 

podczas sesji portretowych, głównie pracowaliśmy w planach bliskich i pół-bliskich 

ukazujących szczegóły wraz z charakteryzacją twarzy (portrety). Omawialiśmy podstawy 

pracy z aparatem i modelem na planie. Modyfikowaliśmy parametry ekspozycji, uzyskując 

zamierzone efekty. Z kolei przystępowaliśmy do montażu i retuszu zdjęć w programie 

Photoshop obrabiając obrazy z użyciem warstw.  

 

 

 

 

 

 

 

Z powodu koronawirusa nie odbyły się zajęcia w dniach: 13 i 20 marca 

Po zakończeniu epidemii harmonogramy zajęć zostaną zweryfikowane i uzupełnione 

o zajęcia, które się nie odbyły. 

 

 

                                                  Sprawozdanie sporządził:  

Grzegorz Banderowicz. 
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POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: 

 

ZRĘCZNE RĘCE – praca z drewnem 
 

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2020 r. 

 

Prowadzący: Maciej Gapys, Małgorzata Kostrzewa, Arkadiusz Pluta 

Ilość godzin przepracowanych w I kw. 2020 r : 16 godzin x 3       razem 48 

 

W miesiącu styczniu odbyło się 8 godzin zajęć. Uczestnicy projektu zapoznali się 

z pracownią, omówiono zagadnienia wstępne odnoście organizacji zajęć. Uczestnicy poznali 

instrukcje BHP jakie obowiązują w pracowni stolarskiej. Odbyło się szkolenie BHP – 

wymagania dotyczące stanowiska pracy i obsługiwanych maszyn. W miesiącu lutym odbyły 

się 4 godziny zajęć. Uczestnicy projektu poznali zagrożenia jakie mogą wystąpić podczas 

pracy z poszczególnymi narzędziami, maszynami znajdującymi się w pracowni. Omówione 

zostały podstawy ochrony ppoż. i pierwszej pomocy przedmedycznej. W miesiącu marcu (4 

godziny) zaczęliśmy poznawać podstawy rysunku technicznego. Dodatkowo uczestnicy 

czynnie pomagali przy porządkowaniu pomieszczenia, układaniu sprzętów i montażu 

niektórych elementów. 

Podczas realizacji projektu uczniowie byli wdrażani do samodzielności i odpowiedzialności 

za wykonywane zadania, powierzony materiał i narzędzia. Praca odbywała się zgodnie 

z planem w formach indywidualnych i zespołowych. Uczestnicy wdrażani byli do 

wytrwałości, samodzielności i doprowadzania zadań do końca. 

Pracowano w oparciu o rysunkowe instrukcje techniczne. Wspólnie zaprojektowano 

i zaaranżowano przestrzeń pracowni. Dbano o porządek.  

 

Z powodu epidemii koronawirusa nie odbyły się zajęcia: 

18.03.2020 i 25.03.2020 

Po zakończeniu epidemii harmonogramy zajęć zostaną zweryfikowane i uzupełnione 

o zajęcia, które się nie odbyły. 
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dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.” 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Sprawozdanie sporządzili:  

M. Gapys 

 M. Kostrzewa 

A. Pluta 
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Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym  
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dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.” 

 

 

 

 

 

POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: 

 

Rękodzieło artystyczne-ceramika 

 

 

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2020 r 

 

Prowadzący: Ewa Janowska 

 
Ilość godzin przeprowadzonych w I kwartale 2020  roku wynosi 12 godzin.  

 

         W pierwszym kwartale roku 2020 zajęcia nie odbyły się zgodnie z zaplanowanym 

harmonogramem. Jedynie w styczniu uczniowie uczestniczyli w 8 godzinach zajeć, zgodnie 

z planem. Na luty zaplanowałam spotkanie dwa razy ( ze względu na dwutygodniowe ferie, 

jednak zwolnienie lekarskie, oraz Bal Karnawałowy uniemożliwiły mi przeprowadzenie zajęć 

z ceramiki. W marcu odbyły się 4 godziny zajęć, następnie z powodu epidemii koronawirusa 

zajęcia w szkole zostały zawieszone aż do odwołania.  

Po zakończeniu epidemii harmonogramy zajeć zostaną zweryfikowane i uzupełnione 

o zajęcia które się nie odbyły. 

         Uczestnicy projektu w dalszym ciągu doskonalili techniki ceramiczne z nastawieniem 

na metody zdobienia wypalonej gliny.  

Na zajęciach wykonywaliśmy w ciągu 6 spotkań ( po 2 godziny) elementy ceramiczne do 

dekoracji pracowni. Były to domki z gliny szkliwione tradycyjnie za pomocą barwnych 

szkliw i angoby, oraz literki z gliny do wykonania napisu” Galeria Poczekalnia” 

Zajęcia z ceramiki podobają się uczniom i w czasie tego roku szkolnego stanowiły miłą 

i pouczająca formę spędzania wolnego czasu. 

Należy zaznaczyć, że w czasie spotkań udało mi się fragmentarycznie wykorzystać wiedzę 

zdobyta w czasie uczestnictwa na Kursie Formowania gliny na kole garncarskie, który to kurs 

ukończyłam latem 2019 roku i uzyskałam dyplom I stopnia. 

 

 

Sporządziła:  

Ewa Janowska 

Projekt Nr RPZP.08.06.00-32-K052/18 pn.  
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dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.” 

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: 

 

Nowoczesne techniki kulinarne 
 

 

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2020 r. 

 

Prowadzący: Monika Jaworska 

 

Ilość godzin przepracowanych w I kw. 2020 r : 9 godz. 

 

Na zajęciach zrealizowano tematy: „Nowoczesne urządzenia gastronomiczne” 

i „Dekorowanie potraw – carving”. Uczniowie pracowali samodzielnie i w grupach. Poznali 

nowoczesne urządzenia gastronomiczne, takie które są wykorzystywane w sous vide, kuchni 

molekularnej, pacojet. Zajęcia które dotyczyły carvingu pozwoliły uczniom zapoznać się 

z zasadami dekorowania potraw oraz wykonali proste rzeźby z warzyw. Uczniowie pracowali 

z wykorzystaniem podręczników, slajdów i folderów. Dobierali urządzenia do potraw. 

W ramach zajęć piekli również ciastka. 

 

                                                                                                 Sporządziła:  Monika Jaworska 
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POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: 

 

Zajęcia rękodzielnicze – techniki haftu i szycia 

 
SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2020 r. 

 
Prowadzący: Bożena Skupińska 

 
Ilość godzin przepracowanych w I kw. 2020 r. wynosi 12. 

 

         Zadaniem, którego młodzież się podjęła były ćwiczenia wykonywania haftu 

maszynowego z oprogramowaniem. Uczestnicy projektu wykonywali różne wzory haftów 

maszynowych, dobierając kontrastową kolorystykę materiału i nici do szycia. Doskonalili 

umiejętność obsługi maszyny do haftowania, co bez wątpienia będą mogli wykorzystać 

w pracy zawodowej.  

        W pierwszym kwartale 2020 roku odbyło się 12 godzin zajęć rękodzielniczych – 

techniki haftu i szycia.  Z powodu epidemii koronawirusa nie odbyły się dwa spotkania po 

dwie godziny, łącznie cztery godziny w dniu 17.03. i 24.03.2020. 

Po zakończeniu epidemii koronawirusa harmonogram zajęć zostanie zweryfikowany 

i uzupełniony o zajęcia, które się nie odbyły. 

Uczniowie uczestniczą w projekcie 8.6 od października 2018r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                     Uczniowie podczas pracy 

 

Sporządziła: 

Bożena Skupińska 

Projekt Nr RPZP.08.06.00-32-K052/18 pn.  
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POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: 

 

„Zajęcia hotelarskie” 
 

 

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2020 r. 

 

Prowadzący: Anna Tomczak 

 

Ilość godzin przepracowanych w I kw. 2020 r : 8 godzin 

 

W miesiącu styczniu odbyły się zajęcia, w których uczestniczyły dwie grupy uczniów 

odbywające zajęcia w poniedziałki po dwie godziny od 14.30 do 16.00: druga grupa 

uczestniczyła w  zajęciach 13 stycznia, a  pierwsza grupa 20 stycznia. Podczas tych zajęć 

uczniowie uczyli się przygotowywania śniadań i zup – układania zastawy stołowej zgodnie ze 

schematami obowiązującymi w gastronomii hotelowej, ponadto sami przygotowywali te 

posiłki.  Zajęcia w dniu 24 lutego nie odbyły się, ponieważ uczniowie byli nieobecni 

z powodu ważnych spraw zdrowotnych i rodzinnych. Planowane zajęcia 9 marca z pierwszą 

grupą odbyły się – podczas zajęć został przygotowany obiad dla dwóch osób i podany według 

schematu nakrycia do obiadu. Zajęcia 16 marca  z grupą drugą nie odbyły się z powodu 

epidemii  koronawirusa, zaplanowany temat zajęć to „Wiosenne sadzenie roślin” 

Po zakończeniu epidemii harmonogramy zajęć zostaną zweryfikowane i uzupełnione 

o zajęcia, które się nie odbyły. 

               
 

Sporządziła: Anna Tomczak 

Projekt Nr RPZP.08.06.00-32-K052/18 pn.  Projekt Nr RPZP.08.06.00-32-K052/18 pn.  
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POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: 

 

Profesjonalna asystentka dyrektora 
 

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2020 r. 

 

Prowadzący: WATYCHOWICZ KRYSTYNA  

 

Ilość godzin przepracowanych w I kw. 2020 r.: 8 godz. 

Odwołane z powodu koronawirusa: 3 godz. 

Po zakończeniu epidemii harmonogramy zajęć zostaną zweryfikowane i uzupełnione 

o zajęcia, które się nie odbyły. 

 

W I kwartale 2020 zrealizowaliśmy tematy: 

1. Rozliczenie kosztów spotkań służbowych. 

2. Wykonywanie czynności związanych z organizacją zebrania. 

3. Sporządzanie terminarza spotkań służbowych. 

4. Pojęcie korespondencji biurowej.  

5. Omówienie zasad redagowania pism urzędowych - pozwoli nam na poprawne 

redagowanie pism zgodnie z zasadami. 

Podczas ćwiczeń wykorzystywaliśmy omówione na zajęciach teoretyczne podstawy 

dotyczące zebrań służbowych.  Redagowaliśmy pisma o tematyce: „Jesteś właścicielem firmy 

budowlanej, która w związku ze złą koniunkturą przechodzi chwilową utratę płynności 

finansowej. Zredaguj na komputerze pisma do Urzędu Skarbowego o odroczenie terminu 

płatności podatku od towarów i usług oraz ZUS o odroczenie terminu płatności składek ZUS. 

W zajęciach uczestniczą słuchacze PSS od października 2018: 

 

 

Sporządziła: K.Watychowicz 

 

 

 

 

Projekt Nr RPZP.08.06.00-32-K052/18 pn.  
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POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ:  

 

DORADZTWO ZAWODOWE Z IPD 

 

 

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2020 r. 

 

 

 

Prowadzący: Agnieszka Dobaczewska 

 

Ilość godzin przepracowanych w I kw. 2020 r: 13 

 

W I kwartale 2020 r. w zajęciach brali udział uczniowie i słuchacze ostatniego roku 

nauki w Ośrodku (3 osoby). Były to indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym. Podczas 

spotkań młodzi ludzie podejmowali próbę zaplanowania swojej przyszłości edukacyjnej 

i zawodowej. W marcu nie odbyło się 6 godzin. Zajęcia w szkołach odwołano z powodu  

koronawirusa. Po zakończeniu epidemii harmonogramy zajęć zostaną zweryfikowane 

i uzupełnione o zajęcia, które się nie odbyły.  

 

 

 

 

Sporządziła: 

 

Agnieszka Dobaczewska 
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POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ:  

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO PODNOSZĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE  

DLA  NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH 

 

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2020 r. 

Prowadzący: AGNIESZKA CHABASIŃSKA 

Ilość godzin przepracowanych w 1 kw. 2020 r : 13 godzin 

 

Zajęcia skupiały się na przypomnieniu materiału z poprzednich zajęć: czas przyszły Future 

Simple. Wprowadzono odmianę czasownika „być” w czasie przeszłym oraz elementy 

odmiany czasowników regularnych. Poznano określenia czasu związane z przeszłością 

i słownictwo dotyczące podróżowania i wakacji. Wprowadzono czas przeszły Past Simple 

w formie twierdzącej z użyciem czasowników regularnych i nieregularnych. Zajęcia w dużej 

mierze skupiały się na rozwijaniu umiejętności mówienia i rozumienia tekstu słyszanego 

poprzez pracę w parach. 

Dodatkowym elementem każdych zajęć jest korzystanie z aplikacji multimedialnych: Kahoot,   

LearningApps i Quizziz ułatwiających utrwalenie poznanego słownictwa i konstrukcji. 

W związku z epidemią koronawirusa w marcu nie odbyły się 3 zaplanowane spotkania 

(2 spotkania dwugodzinne i 1 spotkanie godzinne) 

 

 
                                                  Sprawozdanie sporządziła:  

Agnieszka Chabasińska 

Projekt Nr RPZP.08.06.00-32-K052/18 pn.  


