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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: 

 

ZRĘCZNE RĘCE – praca z drewnem 

 

SPRAWOZDANIE ZA II KWARTAŁ 2021 r. 

 

Prowadzący: Maciej Gapys 

 

Ilość godzin przepracowanych w II kw. 2021 r : 12 godzin 

 

W miesiącu maju odbyły się 4 godziny zajęć, w czerwcu 8 godzin. Powrót do szkoły umożliwił nam 

ponowne przystąpienie do montażu skrzynki na narzędzia. Uczestnicy doskonalili umiejętność użytkowania 

strugarki grubościówki. Przygotowany i oczyszczony materiał cięli na pile stołowej i ukośnicy (po 

dokonaniu pomiaru zgodnym z wcześniej przygotowanym wzorcem). Na przedostatnich i ostatnich 

zajęciach czerwcowych uczestnicy poznali możliwości pracy frezarki. Stworzyliśmy matrycę, dzięki której 

uczestnicy precyzyjnie frezowali boczne ściany skrzynki. Wspomogliśmy również szkołę SPdP w tworzeniu 

podarunków dla darczyńców. 
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POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: ZRĘCZNE RĘCE – praca z drewnem 

 

SPRAWOZDANIE ZA II KWARTAŁ 2021 

 

Prowadzący: Arkadiusz Pluta 

 

Ilość godzin przepracowanych w II kwartale  2021: 12 godziny  

( 4 godziny w maju i 8 godzin w czerwcu) 

 

 

W maju po długiej przerwie związanej z pandemią powróciliśmy do zajęć praktycznych w pracowni.  

Uczestnicy projektu utrwalali umiejętność bezpiecznej obsługi maszyn tnących. Uczniowie dokonywali 

pomiarów i wycinali elementy drewnianych skrzynek zgodnie ze wzorem. W czerwcu uczestnicy zapoznali 

się z obsługą i możliwościami frezarki górnowrzecionowej oraz z rodzajami frezów do drewna i sposobami 

ich zastosowań. Wybrano odpowiednie frezy do dalszych prac w oparciu o wcześniej przyjęte założenia 

projektu skrzynki. Wykonano wzór elementu skrzynki z frezowanym uchwytem. W oparciu o wzór 

przygotowano stanowisko pracy frezarki – matrycę dzięki której możliwe będzie szybkie wykonanie wielu 

identycznych elementów potrzebnych do dalszej pracy. Uczniowie   dbali o porządek w pracowni, stosowali 

zasady BHP.  
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POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: 

 

ZRĘCZNE RĘCE – praca z drewnem 

 

SPRAWOZDANIE ZA II KWARTAŁ 2021 r. 

 

 

Prowadzący: Małgorzata Kostrzewa 

 

Ilość godzin przepracowanych w II kw. 2021 r : 12 godzin lekcyjnych 

 

W trakcie trwania realizacji projektu uczniowie poznawali i utrwalali teoretycznie i w praktycznym 

działaniu następujące zagadnienia: 

• posługiwanie się prostymi pojęciami terminologii stolarskiej 

• właściwe rozróżnianie i nazywanie przyborów, narzędzi, materiałów do obróbki wstępnej drewna 

• umiejętność prawidłowego doboru narzędzi do danej czynności stolarskiej 

• skonstruowanie planu działań do pracy rękodzielniczej „Karmnik ECO” 

• trasowanie linii cięcia  

• nauka posługiwania się elektronarzędziami (wyrzynarka, szlifierka oscylacyjna, wiertarka) 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Małgorzata Kostrzewa 
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POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: 

Zajęcia hotelarskie 

 

 

SPRAWOZDANIE ZA II  KWARTAŁ 2021 r. 

 

 

Prowadzący:   Anna Tomczak 

 

Ilość godzin przepracowanych  w II kw. 2021 r.       –  10 godzin 

 

 

 Uczniowie uczestniczący w "Zajęciach hotelarskich" w drugim kwartale 2021 roku realizowali 

tematy : "Nakrywanie do śniadania dla czterech osób", "Przygotowanie drugiego dania i nakrycie dla 2 

osób", "Porządki codzienne w gastronomii hotelowej', "Porządki okresowe w gastronomii hotelowej", 

"Mycie urządzeń chłodniczych". Wszystkie zajęcia odbyły się terminowo, uczniowie przychodzili chętnie ( 

frekwencja 80%) , a  zadania wykonywali prawidłowo i z zaangażowaniem. 

 
 
 

      
 

Opracowała: Anna Tomczak 
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POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: 

Zajęcia rękodzielnicze – techniki haftu i szycia 

 

SPRAWOZDANIE ZA II KWARTAŁ 2021 r. 

Prowadzący: Bożena Skupińska 

Ilość godzin przepracowanych w II kwartale 2021 r. wynosi 38 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, we wtorki po 3 godziny i w czwartki po 2 

godziny łącznie 5 godzin tygodniowo.        

      Podczas trwania warsztatów uczniowie wykonali torbę gospodarczą i rozpoczęli wykonywanie haftu 

ozdobnego maszynowego, który ozdobi serwetę. 

      Uczestnicy projektu podczas wykonywania haftów, doskonalili umiejętność obsługi maszyny hafciarki, 

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

korzystnie na przyszłą prace zawodową. 

Uczniowie uczestniczą w projekcie 8.6 od października 2018r 

 

                       
        Prace uczniów             
                                               

Sporządziła: 

Bożena Skupińska 
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POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: 

 

„Jestem Fotografem”    

SPRAWOZDANIE ZA II KWARTAŁ 2021 r. 

Prowadzący: Grzegorz Banderowicz    

  Ilość godzin przepracowanych w II kwartale 2021 r. wynosi 4 godziny 

      

Podczas zajęć skupiliśmy się na przygotowaniu sprzętu do sesji fotograficznej. Skupiliśmy się na 

wyczyszczeniu soczewek, konserwacji obiektywu wraz z rozkręceniem i usunięciem brudu w jego wnętrzu 

oraz kompleksowym przygotowaniu osprzętu i aparatu do pracy. 

Ćwiczyliśmy wykonywanie zdjęć w atelier z wykorzystaniem światła lamp błyskowych oraz studyjnych, po 

uprzedniej ich synchronizacji za pomocą fotoceli. 

Uczestnicy mogli pracować z modelką robiąc między sobą konkurencyjne zdjęcia, chcąc uzyskać jak 

najlepsze efekty zdjęciowe. Na koniec zdjęcia były oceniane i omawiane. 

W ten sposób uczyliśmy się współpracy z modelką celem uzyskania efektownych zdjęć. 

 

     

                                            

 

 

                                                                                                Sporządził : Grzegorz Banderowicz 
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POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: 

 

Rękodzieło artystyczne-ceramika 

 
 

SPRAWOZDANIE ZA II KWARTAŁ 2021 r. 

 

Prowadzący: Ewa Janowska 

 
Ilość godzin przeprowadzonych w II kwartale 2021  roku wynosi 21godzin. 

         W drugim   kwartale roku 2021 zajęcia  odbywały się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem od 

połowy maja ze względu na nauczanie zdalne i powrót do szkoły od 17 maja. W maju odbyło się 9 spotkań, 

w czerwcu 12.  

         Uczestnicy projektu w dalszym ciągu doskonalili techniki ceramiczne z nastawieniem na metody 

zdobienia wypalonej gliny.  

Na zajęciach wykonywaliśmy w ciągu tych spotkań ( po 3 godziny) miseczki w gliny oraz wyroby na bazie 

kuli. Uczniowie uczyli się kształtować z kuli zwierzęta i doniczki.  Były one później  szkliwione tradycyjnie 

za pomocą barwnych szkliw i angob. 

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

czasu. 

 Większość uczniów ze Szkoły branżowej niestety w tym roku kończy edukację i nie udało im się ze 

względu na zawieszone pandemią zajęcia dokończyć  projektu w całości. 

W przyszłym roku będę musiała dołączyć do pozostałej trójki ( z 8 uczniów) dołączyć nowych uczestników 

projektu. 

 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: 

 
„Nowoczesne techniki kulinarne” 

 

SPRAWOZDANIE ZA II KWARTAŁ 2021 r. 

 

 

Prowadzący: Monika Jaworska 

 

Ilość godzin przepracowanych w II kw. 2021 : 36 godzin 

Tematyka zajęć:  

- Modne trendy w gastronomii 

- Kuchnia wegańska 

- Zdrowa kuchnia- urządzenia do gotowania na parze, receptury potraw. 

- Sztuka parzenia kawy. 

Pięć zajęć odbyło się częściowo przez Teams. Stacjonarnie byli uczniowie klasy 3, przez Teams 2 uczennice. Jedna z 

uczennic deklarująca udział przez Teams była na długim zwolnieniu lekarskim, druga miała problem z połączeniem 

Internet.  

Uczniowie zapoznali się z zasadami kuchni wegańskiej. Gotowali posiłki w nowoczesnych urządzeniach (Termomix), 

parowar. Na zajęciach baristycznych uczniowie parzyli kawę latte, macchiato. Zapoznali się ze sprzętem i 

urządzeniami do parzenia i serwowania kawy. 

 

Zdjęcia dołączone do sprawozdania końcowego z realizacji zajęć. 

 

Sprawozdanie z zajęć  

Zajęcia były realizowane od października 2018r. do czerwca 2021. Grupa biorąca udział w projekcie składała się z 4 

osób, uczniów klas o profilu kucharz. Zrealizowano 90 godzin zajęć. 

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi trendami żywieniowymi, poznali nowoczesny sprzęt oraz 

zasady i sposoby sporządzania potraw dietetycznych a także nauczyli się zastępować produkty spożywcze innymi, 

wartościowszymi. Poznali zasady i możliwości kuchni sous-vide, gotowanie w niskich temperaturach. Na zajęciach 

poznano podstawy sztuki parzenia kawy. Uczniowie wykonywali potrawy wegańskie. Przygotowywali posiłki w 
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urządzeniu Teromoix. Wykonywali dekoracje potraw – poznali podstawy carvingu. Większość zajęć miała charakter 

zajęć praktycznych. 

Przeprowadzono wśród uczestników ankiety.  

Wnioski: 

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach „Nowoczesne techniki kulinarne”. Interesująca dla nich była tematyka 

zajęć które były prowadzone w sposób ciekawy. Na zajęciach panowała przyjazna atmosfera. Jeśli w kolejnym roku 

szkolnym będą odbywały się podobne zajęcia uczniowie są chętni w nich uczestniczyć. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Monika Jaworska 
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POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ:  

 

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO PODNOSZĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE  DLA  

NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH 
 

SPRAWOZDANIE ZA II KWARTAŁ 2021 r. 

 

Prowadzący: AGNIESZKA CHABASIŃSKA 

Ilość godzin przepracowanych w 2 kw. 2021 r : 24 godzin 

 

a) Kwiecień 8 godzin  

b) Maj 8 godzin. 

c) Czerwiec – 8 godzin  

 

Do zrealizowania pozostało 25 godzin 

 

 

Zajęcia skupiały się na przypomnieniu materiału z poprzednich zajęć, poznano słownictwo związane 

z wyposażeniem restauracji, zamawianiem posiłków, pracą w kuchni. Praca w parach opierała się na 

prowadzeniu rozmów związanych z zamawianiem posiłków, oraz na temat ulubionych restauracji i dań. 

Gramatyczne treści opierały się na odmianie przymiotników i praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy, 

orz zapoznaniu z konstrukcją „I wish…” 

 

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

i Quizziz ułatwiających utrwalenie poznanego słownictwa i konstrukcji. 

 

 

Agnieszka Chabasińska 
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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 PRAKTYK/STAŻU: 

 
 

SPRAWOZDANIE ZA II KWARTAŁ 2021 r. 

 

W maju tego roku rozpoczęły się w naszej placówce w ramach projektu staże zawodowe. 

Staże rozpoczęło 12 beneficjentów, z czego już ukończyło 10 uczestników. 

 

Uczestnicy zajęć „Profesjonalna asystentka dyrektora” – 5 osób – staż odbywali w Stowarzyszeniu 

„Złoty wiek” od 10 maja do 10 czerwca 2021 

 

Uczestnicy zajęć „Jestem fotografem” – 5 osób – staż odbywali u firmie Jarosława Dulnego również 

od 10 maja do 10 czerwca 2021 

 

Uczestnicy zajęć „Nowoczesne techniki kulinarne” – 2 osób – staż odbywa się w Stowarzyszeniu 

„Złoty wiek” od 16 czerwca do 16 lipca 2021 

 

 

Wszyscy uczestnicy podczas odbywania stażu realizują wcześniej opracowany program, który jest 

spójny z treściami realizowanymi podczas zajęć. Przyjmujący na staż byli zobowiązany dostosować 

zarówno miejsce pracy jak i zakres wykonywanych zadań do możliwości uczestników. Beneficjenci, 

którzy już ukończyli staż byli zadowoleni ze zdobytego doświadczenia. Mają/mieli możliwość 

w naturalnych warunkach pracy sprawdzić i udoskonalić swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.  

 

ORGANIZATOR: Wiesława Brzyncka 

 

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


