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Police 15.12. 2021r 

 

 

 

POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: 
Kurs Języka Angielskiego dla Nauczycieli Podnoszących Kwalifikacje Zawodowe 

 

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2021 r. 

 

Prowadzący: Agnieszka Chabasińska 

Ilość godzin przepracowanych w IV kwartale 2021 r. wynosi 15. 

          

W październiku 2021 odbyły się 3 spotkania po 2 godziny, w listopadzie 2021 odbyły się 3 

spotkania po 3 godziny, w grudniu odbyło się 1 spotkanie trwające 3 godziny. 

Na zajęciach powtarzano materiał z poprzednich zajęć, utrwalano poznane konstrukcje 

gramatyczne oraz ćwiczono w parach dialogi i słownictwo związane z zamawianiem 

taksówki, podróży pociągami oraz wyrażaniem próśb i kierowaniem zapytań, ćwiczono w 

parach dialogi i słownictwo podróżowaniem samolotem oraz wizytą u lekarz. Na ostatnich 

zajęciach przystąpiono do testu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, który 

zakończył się uzyskaniem certyfikatu określającego poziom znajomości (certyfikaty w 

załączniku). Następnie dokonano analizy zadań i pojawiających się trudności. 

Kurs został zakończony  

 

 

Sporządziła: 

Agnieszka Chabasińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: Zajęcia rękodzielnicze – techniki haftu i szycia 

 
SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2021 r. 

Prowadzący: Bożena Skupińska 
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Ilość godzin przepracowanych w IV kwartale 2021 r. wynosi 20 godzin,  zajęcia odbyły się 

zgodnie z harmonogramem.          

      Zajęcia rękodzielnicze, których celem jest przygotowanie młodzieży do aktywności 

zawodowej, prowadzone były w pracowni krawieckiej dwa razy w tygodniu, w poniedziałek 

po 3 godziny i we wtorek po 2 godziny łącznie 5 godzin tygodniowo.        

      Podczas trwania warsztatów uczniowie uszyli fartuch gospodarczy z zaprojektowanym 

wzorem haftu maszynowego. Uczestnicy projektu wykonali różne wzory guzików z modeliny 

firmy „FIMO”. 

      Uczestnicy projektu podczas wykonywania zadań projektowych, doskonalili umiejętność 

obsługi maszyny hafciarki oraz maszyny stębnówki, a także ćwiczyli koordynacje wzrokowo 

- ruchową, rozwijali wyobraźnię przestrzenną, co bez wątpienia wpłynie korzystnie na 

przyszłą prace zawodową. 

 

Uczestnicy projektu 8.6 od września 2021 roku to: 

Bies Mateusz – klasa III „B” SB 

Kaczyńska Olivia – klasa III „A” SB     

 

                        

         

                
                                               

Prace uczniów 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

Bożena Skupińska 
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POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ:  Jestem Fotografem 

 

 
SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2021 r. 

 

 

Prowadzący: Grzegorz Banderowicz 

 

Ilość godzin przepracowanych w IV kwartale 2021 r. wynosi 40 godzin,  zajęcia odbyły się 

zgodnie z harmonogramem w cyklu: 

PAŹDZIERNIK 2021 – 18 godzin,   LISTOPAD 2021 – 12,   GRUDZIEŃ 2021 - 10 

 

      Podczas zajęć w grudniu 2021r skupiliśmy się na fotografowaniu portretów i 

wykonywaniu zdjęć sportowych – w ruchu. W szczególny sposób poprawialiśmy kadrowanie 

i dobór planów oraz przygotowaniu sprzętu i regulacji ekspozycji do zastanych warunków 

podczas sesji fotograficznej.  Uczniowie którzy uczestniczyli w zajęciach znacznie poprawili 

swoje kompetencje w fotografii portretowej i sportowej. 

 

       
                        

         

                
                                               

                                                    Sporządził:    Grzegorz Banderowicz 

 

 

 

 

 

 

Projekt Nr RPZP. 1/8.6/4/2018r   



  

4 
 

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: 

Zajęcia hotelarskie 

 

 

SPRAWOZDANIE ZA IV  KWARTAŁ 2021 r. 

 

 

Prowadzący:   Anna Tomczak 

 

Ilość godzin przepracowanych  w IV  kw. 2021 r.    –  14 godzin 

 

 

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2021 
 Uczniowie uczestniczący w "Zajęciach hotelarskich" w IV kwartale 2021 roku 
realizowali tematy : "Nakrywanie do obiadu dla czterech osób", ”Nakrywanie do 
podwieczorku”, „Nakrywanie stołu  do napojów zimnych”, „Sporządzanie obia   i  nakrywanie  
dla 2 osób”  ", "Porządki codzienne w sali konsumenckiej” , „Porządki okresowe w sali 
konsumenckiej”, „Porządkowanie terenów wokół obiektu noclegowego”. Uczniowie    
zadania wykonywali prawidłowo i z  zaangażowaniem. Frekwencja na zajęciach                         
w IV kwartale  wyniosła 79 %. 
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Sporządziła:  

Anna Tomczak 
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POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: 

 

 

Rękodzieło artystyczne - ceramika 
 

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2021 r 

 

Prowadzący: Ewa Janowska 

 
Ilość godzin przeprowadzonych w IV kwartale 2021  roku wynosi 33 godziny. 

W tym: 

Październik 13 godzin 

Listopad 16 godzin 

Grudzień 4 godziny 

  W czwartym kwartale roku 2021 zajęcia nie odbyły się zgodnie z zaplanowanym 

harmonogramem ze względu na październikowe i grudniowe zwolnienie lekarskie 

nauczyciela.  

         Uczestnicy projektu w dalszym ciągu doskonalili techniki ceramiczne z nastawieniem 

na metody zdobienia wypalonej gliny.  

Pod koniec listopada i na początku grudnia uczniowie wykonywali ozdoby świąteczne. Po 

wypaleniu ceramiczne gwiazdki i renifery były szkliwione.  

Od nowego roku szkolnego została wymieniona prawie cała grupa młodzieży. Została tylko 

trójka dzieci. W październiku ze szkoły zrezygnował Kowalik Krystian i w jego miejsce 

zapisana została Barbara Słabicka. 

Zajęcia obywały się na początku roku po 2, 3 godziny w czasie tygodnia a od listopada już po 

4 godziny tygodniowo. We wtorki od 14.30 do 16.45. 

W międzyczasie ukończyłam kolejne warsztaty ceramiczne z wypalania w japońskiej technice 

raku. Część doświadczeń starałam się przekazać uczniom.  

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

pouczająca formę spędzania wolnego czasu. 

 

 
 

 

Sporządziła: 

 

Ewa Janowska 
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POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: 

 

Doradztwo zawodowe z IPD 

 

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2021 r. 

 

Prowadzący: Agnieszka Dobaczewska 

 

Ilość godzin przepracowanych w IV kw. 2021 r :  

 

- listopad – 4 godziny 

- grudzień – 11 godzin. 

 

Na zajęciach z doradztwa zawodowego w IV kwartale 2021 roku  uczestniczyli uczniowie 

Szkoły Branżowej I Stopnia. Były przeprowadzane rozmowy dotyczące przyszłych planów 

zawodowych. Były prowadzone rozmowy jak uwierzyć we własne możliwości i zwiększyć 

efekty swoich działań, jak rozwijać swoje kompetencje miękkie. Były prowadzone rozmowy 

o mocnych stronach uczestników. Ćwiczono również umiejętności komunikacji werbalnej – 

podczas symulacji rozmowy kwalifikacyjnej. Ustalano pewne działania w indywidualnym 

planie uczestników. 

 
 

 

 

Sporządziła: 

 
Agnieszka Dobaczewska 
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POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: 

 

ZRĘCZNE RĘCE – praca z drewnem 

 

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2021 r. 

 

Prowadzący: Maciej Gapys 

 

Ilość godzin przepracowanych w IV kw. 2021 r : 42 godziny 

 

W miesiącu październiku odbyło się sześć godzin zajęć. Uczestnicy kończyli pracę 

przy skrzynkach wielofunkcyjnych. Podobnie jak w miesiącu wrześniu frezowali otwory na 

ścianach bocznych, dokonywali pomiaru poszczególnych elementów. Obsługiwali szlifierkę 

stołową, wyrzynarkę, wiertarkę, zestaw do połączeń kołkowych. Ze względu na nieobecność 

prowadzącego (27.10.21) prace wykończeniowe (bejcowanie, lakierowanie) przeniesione 

zostały na następne zajęcia. 

W miesiącu listopadzie odbyło się piętnaście godzin zajęć. Uczestnicy zakończyli 

prace przy skrzynkach wielofunkcyjnych. Ostatnim zadaniem uczestników było 

wyszlifowanie, zabejcowanie (lub opalenie) i polakierowanie skrzynek. Zaczęliśmy 

przygotowywać materiał na świąteczne świeczniki. Uczestnicy dokonywali pomiarów, 

nanosili je na materiał drzewny. Doskonalono umiejętność posługiwania się piłą stołową i 

ukośnicą. Uczestnicy poznali dwa sposoby nawiercania dużych otworów, przy pomocy 

otwornicy i wierteł łopatkowych. Dokonano wstępnego oszlifowania wyciętego materiału. 

W miesiącu grudniu odbyło się 21 godzin zajęć. Uczestnicy pracowali przy 

świecznikach. Nawiercali otwory przy pomocy otwornicy i wierteł łopatkowych. Dokonywali 

czyszczenia otworu za pomocą wiertła czyszczącego, szlifowali krawędzie i ściany 

Projekt Nr RPZP.08.06.00-32-K052/18 pn.  
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świeczników. Następnie pokrywali świeczniki bejcą, woskowali dla efektu mrozu, lakierowali 

powierzchnię. Ostatnim punktem było dekorowanie i umieszczenie świeczek podgrzewaczy 

w otworach. Na ostatnich zajęciach grudniowych rozpoczęliśmy pracę przy budkach 

lęgowych dla ptaków. 

Sporządził: Maciej Gapys 

 

Prowadzący: Arkadiusz Pluta 

 

Ilość godzin przepracowanych w IV kwartale  2021: ogółem  46 godzin  

( 8 godzin w październiku, 17 godzin w listopadzie, 21 godzin w grudniu ) 

 

 

Czwarty kwartał to okres wzmożonej pracy praktycznej , który zaowocował wieloma 

ukończonymi realizacjami. Ukończono pracę nad rozpoczętym projektem skrzynki. 

Uczestnicy łączyli wcześniej przygotowane elementy w zaplanowany sposób, wykonali 

dekorację malarską i lakierniczą. Poznali ekologiczne materiały barwiące drewno oraz 

technikę ich nanoszenia . Zdobytą wiedzę i nabyte  umiejętności mogli wykorzystać w 

kolejnym zadaniu przy pracy nad świecznikami, które również ukończono z sukcesem.  Prace 

polegały na prawidłowym trasowaniu, cięciu, frezowaniu i zdobieniu materiału. Za pomocą 

wiertła piórowego wykonano wgłębienia na podgrzewacze. Za pomocą frezarki obrobiono 

krawędzie. Szlifowano drewno ręcznie i z użyciem maszyn. Każdy z uczestników wykonał 

świecznik dla siebie oraz dla potrzeb innych. W grudniu rozpoczęto także pracę nad budkami 

lęgowymi dla ptaków. W projekcie uwzględniono wiedzę o występujących lokalnie 

gatunkach i ich specyficznych potrzebach. Wykonano elementy pierwszej budki dla sikory 

zgodnie z rysunkiem technicznym. Aktualnie prace polegają na planowaniu materiału 

drzewnego – cięciu i wyrównywaniu tarcicy dla potrzeb zadania. Uczniowie systematycznie 

doskonalą podstawowe umiejętności stolarskie w tym bezpieczną obsługę maszyn i 

dokładność. Nasza praca została zauważona przez dyrekcję, otrzymaliśmy środki finansowe,  

mogliśmy zakupić materiały potrzebne do dalszej pracy. W IV kwartale poprawie uległa 

frekwencja.  

 

 

Sporządził: Arkadiusz Pluta 
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Prowadząca: Małgorzata Kostrzewa 

 

Ilość godzin przepracowanych w IV kw. 2021 r: 52 godzin 

(październik – 10 godz.; 

listopad – 21 godz.;  

grudzień – 21 godz.) 

 

W IV kwartale 2021 odbyły się 52 godziny  zajęć, w trakcie których zrealizowane zostały 

następujące zagadnienia: 

 

• Zakończenie pracy rękodzielniczej „Karmnik Eco”  

• Wybór i realizacja  tematu kolejnej pracy rękodzielniczej pt. „Drewniane gwiazdy” 

• Doskonalenie umiejętności posługiwania się terminologią stolarską  

• Utrwalenie umiejętności planowania pracy 

• Ćwiczenie umiejętności posługiwania się elektro-narzędziami zgodnie z zasadami 

BHP 

• Doskonalenie umiejętności obróbki drewna (szlifowanie, malowanie farbą i 

lakierownie) 

 

Uczestnicy projektu prezentowali dużą aktywność na zajęciach. Przestrzegali regulaminu 

pracowni i przepisów BHP. Wykazywali dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych 

uczestników projektu. Ponadto nabywali umiejętności adekwatnej oceny efektów swojej 

pracy, racjonalnego gospodarowania powierzonymi materiałami i planowania pracy. Zajęcia 

przebiegały w przyjaznej i twórczej atmosferze.  

 

 

Sporządziła: Małgorzata Kostrzewa 
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