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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: 

 

 

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2020 r. 

 

ZRĘCZNE RĘCE – praca z drewnem 

 

Prowadzący: Maciej Gapys, Małgorzata Kostrzewa, Arkadiusz Pluta 

 

Ilość godzin przepracowanych w III kw. 2020 r : 2 godziny x 3  

 

III kwartał obejmował miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień. W lipcu i sierpniu nie odbyły się 

żadne zajęcia. W miesiącu wrześniu odbyły się dwie godziny zajęć. Uczestnicy projektu 

dokonywali przy wsparciu prowadzącego obserwacji, klasyfikacji oraz segregacji drewna i 

materiałów drzewnych. Uczestnicy poznali sposoby pozyskiwania materiałów drewnianych i 

drewnopochodnych.  

 
Sporządził: 

Maciej Gapys 

 

POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: 

 

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2020 r. 
 

 

„Profesjonalna asystentka dyrektora” 

 

Prowadzący: Krystyna Watychowicz 

 

W m-cu wrzesień 2020 odbyła się 1 godzina zajęć z „Profesjonalnej asystentki dyrektora”. 

Zajęcia odbywały się w formie wykładu i ćwiczeń wykonywanych w parach: „savoir vivre 

pracowników biurowych”. 

Sporządziła: 

Krystyna Watychowicz  

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

 
SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2020 r.  

 

Zajęcia rękodzielnicze – techniki haftu i szycia 
 

Prowadzący: Bożena Skupińska 

Ilość godzin przepracowanych w III kwartale 2020 r. wynosi 6. 

         Zadaniem, którego  młodzież się podjęła było uszycie poszewki na jasiek z 

zaprojektowanym obrazkiem wykonanym haftem maszynowym. Uczestnicy projektu podczas 

szycia poszewki, doskonalili umiejętność obsługi maszyny, a także ćwiczyli koordynacje 

wzrokowo - ruchową, rozwijali wyobraźnię, co bez wątpienia wpłynie korzystnie na przyszłą 

prace zawodową.  

        W trzecim kwartale 2020 roku w miesiącu wrześniu odbyło się 6 godzin zajęć 

rękodzielniczych – techniki haftu i szycia, zgodnie z harmonogramem, W IV kwartale 2020 

roku zaplanowano do wykonania 36 godzin.  

Uczniowie uczestniczą w projekcie 8.6 od października 2018r 

Uczestnicy projektu to: 

Fedorowicz Michał – klasa III „A” SB 

Kaczyńska Olivia – klasa II „A” SB 

 
                                                   

Uczniowie podczas pracy 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

Bożena Skupińska 
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POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: 

 
SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2020 r.  

Nowoczesne techniki kulinarne 

 

Prowadzący: Monika Jaworska 

Ilość godzin przepracowanych w III kw. 2020 r. wynosi 6. 

Uczniowie na zajęciach uczyli się różnych technik carvingu. Wycinali dekoracje z warzyw i 

owoców, ćwiczyli dobór kolorów i materiałów w zależności od dekorowanej potrawy. 

W trzecim kwartale 2020 roku w miesiącu wrześniu odbyło się 6 godzin zajęć. W IV kwartale 

zaplanowano zrealizować 30 godzin.        

                                         
 

 

 
 

 

Sporządziła: 

Monika Jaworska 
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POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: 

 
SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2020 r.  

Doradztwo zawodowe z IPD 

W wrześniu 2020 roku zrealizowano 3 spotkania z doradcą zawodowym. W spotkaniach 

uczestniczył słuchacz ze szkoły policealnej. Wykonał test na inteligencję wieloraką. Odbyły się 

rozmowy dotyczące przyszłych planów zawodowych oraz ustalano kroki do ich realizacji 

zgodne z założeniami w IPD. 

 

- we wrześniu 2020 zrealizowano 3 godzin  

- w październiku 2020 do zrealizowania 13 godziny 

- w listopadzie 2020 do zrealizowania 13 godzin 

 

 

Agnieszka Dobaczewska 
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