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 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 

 

Podczas realizacji projektu z zajęć hotelarskich uczniowie wykonywali 

porządki codzienne i okresowe  w jednostce mieszkalnej  i węźle higieniczno - 

sanitarnym( uczniowie zgodnie z procedurami sprzątania przygotowywali pokój na 

przyjęcie gościa hotelowego ).  Uzupełniali przybory dla gościa, zgłaszali usterki 

techniczne oraz braki w wyposażeniu jednostki mieszkalnej. Odpowiednio 

postępowali z mieniem pozostawionym przez gościa.   Przygotowywali jednostkę 

mieszkalną i węzeł higieniczno -sanitarny do obsługi gościa VIP-a 
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POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO PODNOSZĄCY 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE  DLA  NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW 

ZAWODOWYCH 

 

Zajęcia skupiały się na zaznajamianiu nauczycieli z podstawami języka angielskiego. 

W dużej mierze były to zajęcia konwersacyjne utrwalające  czas Present Simple i 

wprowadzające czas przyszły Future Simple. Poruszane treści dotyczyły 

umiejętności opisywania pomieszczeń z użyciem przyimków miejsca, umiejętności 

opisywania części ciała oraz  opisu zewnętrznego swoich bliskich i przypadkowo 

napotkanych osób. 

Ponadto, słuchacze wypełnili testy podsumowujące i poddali się wewnętrznemu 

egzaminowi ustnemu oceniającemu gramatykę, słownictwo, precyzję i poprawność 

wypowiedzi, płynność wypowiedzi oraz wymowę. 

 

   Dodatkowym elementem każdych zajęć jest korzystanie z aplikacji 

multimedialnych: Kahoot,   LearningApps i Quizziz ułatwiających utrwalenie 

poznanego słownictwa i konstrukcji. 

 

POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ:    Doradztwo zawodowe wraz z IPD 

SPRAWOZDANIE ZA II KWARTAŁ 2019 r. 

 

Ilość godzin przepracowanych w II kw. 2019 r : 

- kwiecień 2019 - zrealizowano 6 godzin 

- maj 2019 – zrealizowano  3 godzin 

- czerwiec 2019 – zrealizowano 11 godzin 

-II kwartał 2019 - zrealizowano  20 godziny 

Zajęcia w II kwartale roku prowadzone były w formie indywidualnych spotkań ucznia 

z doradcą zawodowym. Odbyło się 20 spotkań. W trakcie zajęć uczniowie, przy 

wsparciu doradcy, poznali swoją osobowość w kontekście preferencji zawodowych 

oraz  swoją osobowość zawodową. Określali swój charakter, temperament, styl pracy 

i myślenia w świetle zadań związanych z różnymi zawodami. wypełniali 
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kwestionariusze m.in.  na inteligencję wieloraką i testy oraz zapoznawali się z IPD. 

Podsumowano wcześniejsze spotkania. 

 

 

POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: Rękodzieło artystyczne-ceramika 

 

 

Ilość godzin przeprowadzonych w II kwartale 2019 roku wynosi 24 

W drugim kwartale roku 2019 zajęcia nie odbyły się zgodnie z harmonogramem. 

Zmiana dotyczyła zajęć które wg. harmonogramu planowane były na 11.06.2019, 

zostały przeniesione na 12.06.2019 

Uczestnicy projektu w dalszym ciągu doskonalili techniki ceramiczne z nastawieniem 

na metody zdobienia wypalonej gliny. Uczniowie nauczyli się zdobienia techniką 

scrafitto i monotypii. Wszystkie wykonane, wypalone oraz ozdobione prace, zostały 

zaprezentowane na wystawce w dniu otwartym Ośrodka, a także w czasie wernisażu 

prac plastycznych w nowootworzonej Galerii ”Poczekalnia”. 

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

miłą i pouczająca formę spędzania wolnego czasu. 

 

POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: Jestem Fotografem 

 

Podczas spotkań na poszczególnych zajęciach w II kwartale realizowaliśmy 

materiały fotograficzne z portretu skupiając się na narzędziach do selekcji, wycinania 

i obróbki fragmentów zdjęć, w celu wymiany tła i uzyskania odpowiedniej głębi 

ostrości. W ten sposób realizowaliśmy zdjęcia z uczestnikami projektów po pełnym 

montażu i retuszu. Na jednych z zajęć, które miały formę wyjazdową byliśmy 

uczestnikami wystawy przyrodniczej "Świat zwierzęcy Puszczy Wkrzańskiej" 

zorganizowanej w TOEE, w Zalesiu, gdzie realizowaliśmy fotoreportaż z 

wykorzystaniem zarówno lustrzanek cyfrowych jak i standardowych aparatów w 

smartfonach. Tak zrealizowany fotoreportaż obrabialiśmy w programach graficznych i 

porównywaliśmy jakość uzyskanych zdjęć. Z wykonanych zdjęć powstała fotogaleria 

szkolna. Większość czasu na pozostałych zajęciach poświeciliśmy na poznawanie  
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oprogramowania wspomagającego pracę fotografa ze szczególnym nastawieniem na 

obróbkę, korektę i retusz zdjęć: Adobe Photoshop, Lightroom, Bridge. 

 

       

 

POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: Nowoczesne techniki kulinarne 

 

Tematyka zajęć w II kwartale 2019 r: 

- Kuchnia molekularna, 

- Niezbędny sprzęt i narzędzia oraz aparatura niezbędna do przygotowania potraw 

Uczniowie zapoznali się ze specyfiką kuchni molekularnej i  sprzętem koniecznym do 

przygotowania potraw według tej techniki. Obejrzeli filmy instruktarzowe dotyczące 

zastosowania nowoczesnego sprzętu i kulinarne z ciekawymi pokazami kuchni 

molekularnej. 

Uczniowie na zajęciach przygotowali desery z zastosowaniem owoców jagodowych. 

Utrwalili obsługę sprzętu mechanicznego niezbędnego do wykonania potraw. 

Pracowali z zaangażowaniem, odmierzali i odważali składniki.  Wykonane danie 

wyporcjowali.  Podsumowaliśmy zajęcia. 

 

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

 

Ilość godzin przeprowadzonych w II kwartale 2019 roku wynosi 12 

W drugim kwartale roku 2019 zajęcia nie odbyły się zgodnie z harmonogramem. 

Zmiana dotyczyła zajęć które wg. harmonogramu planowane były na 12.06.2019, 

zostały przeniesione na 11.06.2019 

Uczestnicy projektu w dalszym ciągu wykonywali obrazek techniką haftu 

krzyżykowego, jednak czas przeznaczony na wykonanie obrazka dobiegł końca. 
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Kolejnym zadaniem, którego młodzież na zajęciach się podjęła były ćwiczenia 

wykonywania haftu maszynowego z oprogramowaniem. 

W trakcie wykonywanej pracy zwracam dużą uwagę na jakość i poprawność 

wykonywania haftu, a ta umiejętność wyrabia wrażliwość estetyczną u młodzieży, a 

także umożliwia zdobycie nowych umiejętności praktycznych. 

 

   

                               Uczniowie podczas wykonywania prac 

 

POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ:   Profesjonalna asystentka dyrektora 

 

Podczas zajęć rozpoczęliśmy omawianie działu dotyczącego organizacji spotkań 

służbowych: 

1. zebrania, narady, szkolenia i konferencje jako formy wymiany informacji i 

doświadczeń. 

2. Rodzaje spotkań służbowych. 

3. Organizacja i obsługa zebrań. 

4. Zasady prowadzenia zebrań. Jak efektywnie przeprowadzić zebranie. 

W ramach ćwiczeń: 

1. Dokończyliśmy z I kw. przygotowanie wyjazdu służbowego szefa na 2 dni do 

Przemyśla. 

2. Sporządziliśmy wykaz i harmonogram czynności związanych z organizacją 

zebrań. 

 

 


