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POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: ”Jestem Fotografem” 

 

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2020 r. 
 

Prowadzący: Grzegorz Banderowicz 

 

Ilość godzin przepracowanych w IV kw. 2020 r :12 godzin 

 

 

  Podczas spotkań na poszczególnych zajęciach w IV kwartale realizowaliśmy materiały 

fotograficzne z portretu skupiając się na technikach hi/low-key, narzędziach do selekcji, 

wycinania i obróbki fragmentów zdjęć. Rozpoczęliśmy prace z nowym sprzętem Canon 80D, 

Canon 5D - poznaliśmy jego konfigurację i parametry, wykorzystaliśmy go w naszych 

sesjach fotograficznych. Po sesjach, na zajęciach poświeciliśmy czas na poznawanie  

oprogramowania wspomagającego pracę fotografa ze szczególnym nastawieniem na obróbkę, 

korektę i retusz zdjęć w Adobe Photoshop. Zajmowaliśmy się szeroko pojętym retuszem i 

obróbką zdjęć ze szczególnym uwzględnieniem dopracowania tła i wygładzania 

niedoskonałości przy portrecie. 

         

              

 

 

Grzegorz Banderowicz 
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POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: 

 

Doradztwo zawodowe z IPD 
 

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2020 r. 

 

Prowadzący: Agnieszka Dobaczewska 

 

Ilość godzin przepracowanych w IV kw. 2020 r : 33 

 

- październik – 10 godzin, 

- listopad – 8 godzin, 

- grudzień – 15 godzin. 

 

Na zajęciach z doradztwa zawodowego w IV kwartale 2020 roku  uczestniczyli słuchacze ze 

szkoły policealnej, uczniowie klas kończących Szkołę Branżową I Stopnia. Głównie 

odbywały się rozmowy dotyczące przyszłych planów zawodowych, słuchacze wykonywali 

test na inteligencję wieloraką,  był przygotowywany życiorys zawodowy, opracowano 

indywidualny plan edukacyjny, omawiano nawyki skutecznego działania oraz ustalano kroki 

do realizacji planów zgodne z założeniami w IPD. 
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POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: 

 

Nowoczesne techniki kulinarne 
 

 

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2020 r. 

 

Prowadzący: Monika Jaworska 

 

Ilość godzin przepracowanych w IV kw. 2020 r : 15 

 

W zajęciach uczestniczyły 3 dziewczynki i 2 chłopców. 

Na zajęciach zrealizowano tematy:  „Gotowanie w niskich temperaturach” i  „Dekorowanie 

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

urządzenia gastronomiczne do gotowania w niskich temperaturach. 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.  
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Uczestnicy zajęć: 

1. Paulina Burjakowska – klasaI II B SB – od poczatku projektu 

2. Jakub Dymowski – klasa III B SB – od początku projektu 

3. Marta Radzimska – klasaI I D SB – w projekcie od stycznia 2020 

4. Hanna Brenk – klasa II D SB - w projekcie od stycznia 2020 

5. Sławomir Domagalski – klasa II A SB – w projekcie od początku projektu 

                                                                                                    Monika Jaworska 
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POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ:  

 

ZRĘCZNE RĘCE – praca z drewnem 
 

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2020 r. 

 

Prowadzący: Arkadiusz Pluta 

Rodzaj umowy: SOSW nr 1 / 8.6 / 8 / 2018 / R 

 

W IV kwartale 2020r zrealizowano 6 godzin . Wszystkie trzy spotkania po dwie godziny 

odbyły się w miesiącu październiku zgodnie z harmonogramem. Pozostałe spotkania 

począwszy od 28.10.2020r zostały odwołane/zawieszone w związku z pandemią  covid-19 i 

wprowadzeniem nauki zdalnej. Uczestnicy projektu zapoznani zostali z planem wykonania 

pierwszej prostej realizacji. Brali aktywny udział dokonując niezbędnych pomiarów. Prace 

polegały na przygotowaniu materiału-drewna o określonych parametrach zgodnych ze 

wzorem. Uczestnicy pod kontrolą prowadzącego wykonali operacje technologiczne cięcie 

proste i struganie drewna – utrwalali zasady BHP w praktyce. Przygotowali elementy 

wymagane w założonym procesie technologicznym.  

 

 

                                                                                              21.12.2020  Arkadiusz Pluta 
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POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: 

 

ZRĘCZNE RĘCE – praca z drewnem 
 

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2020 r. 

 

 

Prowadzący: Małgorzata Kostrzewa 

 

Ilość godzin przepracowanych w IV kw. 2020 r : 6 godzin 

 

W trakcie trwania realizacji projektu uczniowie poznawali w teorii i praktycznym 

działaniu zasady klasyfikacji drewna i materiałów drzewnych, tj. rozpoznawanie rodzajów 

drewna, znajomość właściwości poszczególnych rodzajów drewna pod kątem ich 

przeznaczenia oraz sposoby pozyskiwania materiałów drzewnych i drewnopochodnych. 

Ponadto uczestnicy projektu uczyli się rozpoznawania, nazywania narzędzi, przyborów i 

materiałów do pracy z drewnem. Równocześnie nabywali umiejętności prawidłowego doboru 

narzędzi do danej czynności stolarskiej podczas obróbki wstępnej drewna. 

Wspólnie wybrali temat pracy rękodzielniczej, tj. „Karmnik Eco”. 

Uczestnicy prezentowali dużą motywację do pracy, przestrzegali zasad BHP oraz 

dbali o ład i porządek w miejscu pracy. Racjonalnie gospodarowali powierzonymi 

materiałami. Zajęcia przebiegały w miłej i twórczej atmosferze. 

 

Z powodu epidemii koronawirusa nie odbyły się zajęcia: 

28.10.2020, 04.11.2020, 18.11.2020, 25.11.2020, 02.12.2020, 09.12.2020, 16.12.2020 

 

Po zakończeniu epidemii harmonogramy zajęć zostaną zweryfikowane .  

 

Uczestnicy projektu – zgodnie z listą obecności w dzienniku zajęć. 

 

 

 

Małgorzata Kostrzewa  
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POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: 

 

ZRĘCZNE RĘCE – praca z drewnem 

 

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2020 r. 

 

Prowadzący: Maciej Gapys 

 

Ilość godzin przepracowanych w IV kw. 2020 r : 6 godzin 

 

W miesiącu październiku odbyło się 6 godzin zajęć. Uczestnicy projektu dokonywali 

pomiarów elementów drewnianych. Nabywali umiejętność korzystania z piły stołowej i 

ukośnicy, poprzez wykonywanie cięć prostych i pod kątem. Rozpoczęliśmy montaż skrzynki 

na przedmioty codziennego użytku. Wspomogliśmy również szkołę SPdP w tworzeniu 

podarunków dla darczyńców *uroczyste otwarcie miasteczka drogowego w SOSW nr1. 

Niestety postępująca epidemia koronawirusa uniemożliwiła nam dalsze działania.  

 

Z powodu epidemii koronawirusa nie odbyły się zajęcia: 

od 28.10.2020 do 16.12.2020 

 

Po powrocie do placówki harmonogramy zajęć zostaną zweryfikowane i uzupełnione o 

zajęcia, które się nie odbyły. 
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Maciej Gapys 
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POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: 

 

Zajęcia hotelarskie 
 

 

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2020 r. 

 

 

Prowadzący:   Anna Tomczak 

 

Ilość godzin przepracowanych  w IV kw. 2020 r.       – 2 godziny x 3 

 

W IV kwartale 2020 r.  odbyły się  zaplanowane „zajęcia hotelarskie” w miesiącu 

październiku – razem sześć godzin. Z powodu przejścia na zdalne nauczanie  nie odbyły się 

zajęcia planowane na listopad – dziesięć godzin oraz na grudzień – cztery godziny. Zostaną 

one zrealizowane po powrocie do normalnego trybu nauki. 

   Podczas realizacji projektu z zajęć hotelarskich  w miesiącu październiku uczniowie 

uczestniczący w projekcie uczyli się o technikach wysiewu nasion ogrodowych i ich 

pielęgnacji. Sadzili zioła i warzywa zgodnie z zasadami wysiewu roślin.  Do dyspozycji mieli 

nasiona bazylii, mięty oraz ogórków i selera.  Po  upływie  kilkunastu dni mogli zobaczyć 

efekty swojej pracy w postaci kiełkujących nasion bazylii i ogórków. Ponadto podczas zajęć 

w październiku uczniowie uczyli się technik ścielenia łóżka. 

 

 

 

 

 

Patryk Górski - technika ścielenia łóżka.mp4
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        Opracowała: Anna Tomczak 
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Police 21.12. 2020r 

 

 

 

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

 
SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2020 r. 

Prowadzący: Bożena Skupińska 

Ilość godzin przepracowanych w IV kwartale 2020 r. wynosi 9. 

          

Zajęcia rękodzielnicze, których celem jest przygotowanie młodzieży do aktywności 

zawodowej, prowadzone były w pracowni krawieckiej trzy razy w miesiącu po 3 godziny.         

        Podczas trwania warsztatów uczniowie skończyli wykonywać poszewkę na jasiek i 

rozpoczęli wykonywanie haftu ozdobnego, który ozdobi torbę gospodarczą. 

Uczestnicy projektu podczas wykonywania haftów, doskonalili umiejętność obsługi maszyny, 

a także ćwiczyli koordynacje wzrokowo - ruchową, rozwijali wyobraźnię, co bez wątpienia 

wpłynie korzystnie na przyszłą prace zawodową.  

        W IV kwartale 2020 roku zaplanowano 36 godzin, zrealizowano 9 godzin ze względu na 

wprowadzone nauczanie zdalne, pozostałe godziny nie zostały zrealizowane.  

Uczniowie uczestniczą w projekcie 8.6 od października 2018r 

Uczestnicy projektu to: 

Fedorowicz Michał – klasa III „A” SB 

Kaczyńska Olivia – klasa II „A” SB     

                 
                                                   
 Prace uczniów 

Sporządziła: 

Bożena Skupińska 

Projekt Nr RPZP.08.06.00-32-K052/18 pn.  
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Police 20.12.2020 

 

 

 

 

POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ:  

 

Rękodzieło artystyczne-ceramika 

 
SPRAWOZDANIE ZA iv KWARTAŁ 2020 r. 

Prowadzący: Ewa Janowska 

 

Ilość godzin przeprowadzonych w IV kwartale 2020  roku wynosi 6godzin. 

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

harmonogramem. Jedynie w październiku  uczniowie uczestniczyli w 6 zajęciach zgodnie z 

planem.  Z powodu epidemii koronawirusa zajęcia w szkole zostały zawieszone od 19 

października,  aż do odwołania.   

         Uczestnicy projektu w dalszym ciągu doskonalili techniki ceramiczne z nastawieniem 

na metody zdobienia wypalonej gliny.  

Na zajęciach wykonywaliśmy w ciągu 2 spotkań ( po 3 godziny) kafle o tematyce 

świątecznej. Były one z gliny szkliwionej tradycyjnie za pomocą barwnych szkliw i angob. 

Zajęcia z ceramiki podobają się uczniom i  stanowiły miłą i pouczająca formę spędzania 

wolnego czasu. 

Należy zaznaczyć, że w czasie spotkań udało mi się  wykorzystać wiedzę zdobyta na kursach 

ceramiki w Akademii Sztuki „Łucznica. Ostatni, III kurs ceramiczny, zaliczyłam we wrześniu 

2020 roku tym samym uzyskując dyplom ceramika z możliwością samodzielnego 

prowadzenia warsztatów ceramicznych. 

 

  

 

                                Ewa Janowska 
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POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: 

 Profesjonalna asystentka dyrektora 

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2020 r. 

 

Prowadzący: Watychowicz Krystyna 

Ilość godzin przepracowanych w IV kw. 2020 r: 9 godzin 

 

W zajęciach uczestniczą słuchacze PSS: 3 dziewczyny i 2 chłopaków. 

W październiku zajęcia odbywały się stacjonarnie. 

Od 16 listopada zajęcia odbywały się na platformie TEAMS.  

Podczas zajęć omówiliśmy: 

1. Zasady savoir-vivre w życiu codziennym.  

2. W ramach ćwiczeń zrobiliśmy porównanie savoir-vivre codzienne z biznesowym. 

3. Wizerunek pracownika sekretariatu, wpływ image pracownika na wizerunek sekretariatu. 

4. Podstawowe zasady dotyczące profesjonalnego wyglądu w biurze. 

5. Przygotowanie oraz obsługa spotkań z kontrahentami firmy. Jak przygotować się do 

spotkania biznesowego w biurze - przygotowanie merytoryczne.  
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Police 21.12. 2020r 

 

 

 

POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ:  

 

Kurs Języka Angielskiego 

dla Nauczycieli Podnoszących Kwalifikacje Zawodowe 

 

 

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2020 r. 

 

Prowadzący: Agnieszka Chabasińska 

Ilość godzin przepracowanych w IV kwartale 2020 r. wynosi 7. 

          

W październiku 2020 odbyły się 3 spotkania po 2 godziny i 1 godzina konsultacji 

indywidualnych - zgodnie z harmonogramem.  

Na zajęciach, po długiej przerwie, powtarzano materiał – zagadnienia gramatyczne oraz 

słownictwo z poprzednich zajęć – czynności dnia codziennego, czas Present Simple, Past 

Simple. W ramach słowotwórstwa ćwiczono użycie przyrostka –able.  

  

        W IV kwartale 2020 roku zaplanowano 23 godzin, zrealizowano 7 godzin ze względu na 

wprowadzone nauczanie zdalne, pozostałe godziny nie zostały zrealizowane.  

 

 

Sporządziła: 

Agnieszka Chabasińska 
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