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Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 
 Oś Priorytetowa VIII Edukacja 

Działanie 8.3 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, 

gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” 
Projekt Nr RPZP.08.03.00-32-K013/18 pn. „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia 

ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego.” 

 

Realizując Zadanie 1 (Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. Kształcenie 

kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku 

pracy, TIK w "Białej".) Projektu: Projekt Nr RPZP.08.03.00-32-K013/18 pn. „Równy 

dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze 

szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych 

społecznie z Powiatu Polickiego.” W marcu 2019 przeprowadzono następujące działania: 

 

1. Zajęcia dodatkowe w ramach Klubu Europejskiego (prowadzący T. Drewniak): W 

kwietniu 2019 roku przygotowany został Konkurs Wiedzy o UE dla uczniów szkół 

Powiatu Polickiego, którego termin został ostatecznie  przełożony na maj 2019 roku. 

Omówiona została również  europejska dotycząca m.in. współczesnych problemów 

UE (Brexit, wybory do PE). 

2. Zajęcia kreujące postawy społeczne: Biała Pomaga (prowadzący J. Geisler): 

w kwietniu Klub Wolontariusza Biała pomaga nie prowadził zajęć w ramach projektu. 

3. Zajęcia: Kulturalna Biała Kreowanie postawy i świadomości wykształconego 

i kulturalnego człowieka: w kwietniu  nie przeprowadzono zajęć. 

4. Zajęcia rozszerzające z geografii "POZNAJ SWÓJ KRAJ" (prowadzący 

B. Siwiec): Na kwietniowych zajęciach Poznaj swój kraj opracowywaliśmy plan 

zagospodarowania kurortu nadmorskiego, a także odbyła się wycieczka do Karpacza 

w której uczniowie poznawali elementy krajobrazu górskiego. 

5. PROZDROWOTNY TRYB ŻYCIA - "zdrowy człowiek" (prowadzący 

A. Sarnecka): w kwietniu przeprowadzono dwa zajęcia fitness. 

6. Zajęcia dodatkowe: Bliżej europejskiego rynku pracy (prowadzący W. Wolańska): 

w kwietniu nie przeprowadzono zajęć. 

7. Zajęcia dodatkowe z zakresu ratownictwa medycznego (prowadzący Sławomir 

Korzeniewski): W IV 2019 w ramach projektu 8.3 -Ratownictwo Medyczne - odbyły 

się 3 lekcje. Uczestnicy doskonalili techniki pływackie stosowane w ratownictwie 

wodnym, uczyli się posługiwać podręcznym sprzętem ratowniczym (lina asekuracyjna 

z kołowrotem, rzutka rękawowa, boja sp, pas ratowniczy). Odbyło się również 

zaliczenie cząstkowe tj. 3 próby sprawnościowe wg. Zaleceń msw. W teście 

sprawności ratownika msw asystował Instruktor Wykładowca WOPR. Wszyscy 

kursanci zdali. 

8. Zajęcia dodatkowe kształtujące umiejętności oczekiwane na rynku pracy 

(prowadzący D. Kobylińska - Huk): W kwietniu w ramach Zajęć kształtujących 

umiejętności oczekiwanych na rynku pracy odbyło się tylko spotkanie, w trakcie, 

którego uczennice rozwijały swoją kreatywność. 

9. Zajęcia dla uzdolnionych: Systemy operacyjne, robotyka i programowanie 
(prowadzący M. Buda, R. Głuszyk): Na zajęciach ćwiczyliśmy zagnieżdżanie różnych 

rodzajów pętli- w celu zrozumienia różnic między poszczególnymi typami iteracji. 

Stosowaliśmy też zmienne do tworzenia warunków początkowych i końcowych pętli. 

W kwietniu uczniowie tworzyli gry komputerowe w oparciu o środowisko Scratch. 

10. Zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne (prowadzący R. Głuszyk): W kwietniu 

uczniowie poznali pojęcia: metrum, dwudźwięk, przedłużanie wartości rytmicznych: 

kropka, łuk. Ćwiczyli także akompaniament 

11. Zajęcia historyczne Projekt Police Stuthoff (prowadzący R. Czarnecki): w kwietniu 

nie przeprowadzono zajęć. 

12. Matematyka z TIK - praca z uczniem zdolnym (prowadzący M. Dudek):  
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13. Zajęcia językowe angielski dla zdolnych Cambridge (prowadzący K. Kozub, 

G. Niegrebecka): W kwietniu 2019 uczniowie uczyli się zagadnień gramatycznych 

oraz leksykalnych. Uczniowie poszerzają swoją wiedzę na tematy związane z 

podróżowaniem, robieniem zakupów, spędzaniem wolnego czasu. Uczniowie 

aktywnie i chętnie udzielają odpowiedzi na pytania. Praca jest zindywidualizowana - 

uczniowie wykonują samodzielnie ćwiczenia i uzyskują informacje zwrotne od 

nauczyciela. 

14. Trening mentalny - praca nad rozwijaniem własnego potencjału (prowadzący E. 

Ciuksza, J. Piekarski):  

15. Zajęcia teatralne z elementami języka niemieckiego (prowadzący K. Cetera): 

w kwietniu zajęcia nie odbyły się 

16. Dotyk tradycji - polskie sanktuaria - zajęcia rozszerzające z historii (prowadzący 

J. Drożdzińska): w kwietniu zajęcia nie odbyły się. 

17. Warsztaty medialne w oparciu o nowe formy przekazu: Nowoczesny dziennikarz 
(prowadzący: K. Hałaczkiewicz): Zajęcia w kwietniu poruszały kwestię doskonalenia 

warsztatu dziennikarskiego dzięki analizowaniu przykładów. Uczestnicy zapoznali się 

z reportażami Ryszarda Kapuścińskiego, wyznaczyli na ich podstawie zasady pisania 

reportażu i tworzyli na tej podstawie teksty własne. 

18. Zajęcia dla uczniów zdolnych programowanie i kodowanie (prowadzący 

E. Landowska): Kwietniowe zajęcia odbyły się pod kątem kodowania. Uczniowie w 

parach zdobywali kolejne etapy gry komputerowej, rozwiązując łamigłówki. 

Zadaniem dzieci było stworzenie odpowiednich bloków kodowania, tak by ich bohater 

gry bez przeszkód pokonał postawione mu zadania. Uczestnicy zajęć w skupieniu, ale 

i z wielką radością wcielili się w znaną im postać z Minecraft’a i z zaangażowaniem 

pokonywali postawione im do wykonania polecenia. 

  
19. Prawo pracy i przedsiębiorczość (prowadzący U. Bagdzińska): Podczas zajęć 

rozwijających z prawa pracy i podstaw przedsiębiorczości przeprowadzono 

następujące tematy: Ćwiczenia indywidualne - deklaracje do Urzędu Skarbowego, 

Ćwiczenia indywidualne - rachunkowość małych firm, Ćwiczenia indywidualne - 

wystawianie rachunków, Wykład, dyskusja - umowy cywilnoprawne w obrocie 

gospodarczym. 



  

3 
 

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 
 Oś Priorytetowa VIII Edukacja 

Działanie 8.3 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, 

gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” 
Projekt Nr RPZP.08.03.00-32-K013/18 pn. „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia 

ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego.” 

 

 

  
20. Warsztaty kognitywistyczne - ucz się z głową - aktywne techniki uczenia się 

(prowadzący M. Gniwecka): w kwietniu zajęcia nie odbyły się. 

21. Zajęcia rozszerzające, przygotowujące do pracy w Policji (prowadzący: J. Szurko): 

Zajęcia rozszerzające, przygotowujące do pracy w Policji w kwietniu odbywały się w 

KPP w Policach oraz wyjazdowo na terenie Poligonu Wojskowego w Drawsku oraz w 

Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Szczecinie. Uczniowie klas policyjnych 

uczestniczyli w Ogólnopolskich Mistrzostwach Klas Mundurowych w Drawsku 

Pomorskim gdzie zajęli w łącznej klasyfikacji 7 miejsce (startowało 26 drużyn) i 3 

miejsce w pętli taktycznej na dystansie 8 kilometrów. W ramach doskonalenia 

musztry zasadniczej i paradnej uczestniczyliśmy w Wojewódzkim Przeglądzie Klas 

Mundurowych organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 

Doskonalono także umiejętności strzeleckie z broni pneumatycznej. Ponadto wspólnie 

z policjantami z KPP w Policach reprezentowaliśmy i promowaliśmy szkołę w ramach 

DNI OTWARTYCH SZKOŁY. 

    
22. Zajęcia logopedyczne, emisji głosu - SPRAWNY JĘZYK, RĘKA I UMYSŁ 

(prowadzący A. Sikorska Furman): W kwietniu odbyły się 2 godziny. Tematyka zajęć 

to: ćwiczenia w prawidłowej artykulacji głoski "r". W spotkaniu wzięła udział 

uczennica klasy pierwszej szkoły podstawowej, która ma problem z prawidłową 

wymową tej głoski. 
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23. Zajęcia w ramach pracowni socjoterapeutycznej z wykorzystaniem elementów 

pedagogiki cyrku (prowadzący: K. Hałaczkiewicz): W kwietniu uczestnicy zajęć 

uczyli się trudnej sztuki nazywania emocji. Na podstawie wylosowanych kart z 

nazwami emocji grali w emocjonalne kalambury. Wykorzystując elementy dramy 

pokazywali sobie nawzajem wylosowane emocje (np. przerażenie, duma) i 

odgadywali ich nazwy. Dyskutowali o użyteczności i ciemnej stronie uczuć, szukali 

przyczyn takiego rozróżnienia 

24. Doradztwo zawodowe (prowadzący: M. Andrzejewska): przeprowadzono 6 godzin 

doradztwa indywidualnego. W zajęciach wzięło udział 2 dziewczyny i 4 chłopców. 


