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Postęp rzeczowy za okres 01.03. – 30.06.2019r. 

 

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach 

Zadanie 1 (kształcenie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy, TIK w „Białej”) 

 

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

W drugim kwartale 2019 roku w ramach działalności Klubu Europejskiego przygotowano  

Konkurs Wiedzy o UE dla uczniów szkół Powiatu Polickiego. Ponadto, omówiono 

problematykę europejską dotyczącą m. in. współczesnych problemów UE takich jak Brexit, 

czy wybory do Parlamentu Europejskiego. Zajęcia dotyczyły Dnia Europy, wyborów do 

Parlamentu Europejskiego i roli młodych ludzi w Unii Europejskiej. Podsumowano również 

projekt Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego. 

   

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

Zajęcia nie odbyły się. 

 

3. Zajęcia: Kulturalna Biała Kreowanie postawy i świadomości wykształconego i 

kulturalnego człowieka 

W ramach zajęć Kulturalna Biała zorganizowano wycieczkę po Szczecinie, a jedna z uczennic 

wcieliła się w rolę przewodnika po Wałach Chrobrego, Zamku Książąt Pomorskich, Trasie 

Zamkowej, jak również przywołała także informacje o nieistniejącym już pomniku Sediny. 

Wyjście zakończone było zwiedzaniem z certyfikowanym przewodnikiem bunkrów pod 

Dworcem Głównym (Podziemny Szczecin). W ramach spotkań przeprowadzono warsztaty 

plastyczne i wycieczkę do Muzeum Przełomy.  Uczniowie mieli okazję zapoznać się  

z wystawami stałymi i czasowymi oraz wernisażem "Próba Dialogu" z okazji rocznicy 

Okrągłego Stołu.  

Odbyła się również wycieczka do Warszawy, Uczestnicy obejrzeli przedstawienie Ożenek  

w Teatrze 6. piętro, zwiedzili Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Powstania 

Warszawskiego, Taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki, Łazienki Królewskie, Pomnik 

Syrenki oraz wybrali się na spacer po  Starówce. Celem tej wycieczki było przyswajanie 

tekstów literackich we współczesnych aranżacjach, poznawanie miejsc będących elementami 

dziedzictwa narodowego oraz krzewienie szacunku do historii. 
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4. Zajęcia dla uczniów uzdolnionych CHEMIA OD A DO Z (prowadzący A. Golla,  

E. Połom) 

Zakończono. 

 

5. Zajęcia rozszerzające z geografii „POZNAJ SWÓJ KRAJ” (prowadzący B. Siwiec) 

W II kwartale 2019 roku uczestnicy zajęć z geografii pod nazwą „Poznaj swój kraj” 

opracowywali plan zagospodarowania kurortu nadmorskiego, a także wybrali się na 

wycieczkę do Karpacza, w trakcie której uczniowie poznawali elementy krajobrazu 

górskiego. Również, uczestnicy zajęć przynosili zdjęcia z północnego regionu naszego kraju, 

a na tej bazie urządzony został konkurs na rozpoznawanie charakterystycznych miejsc. 

Ponadto, uczniowie pisali eseje, w których opisywali swoją Małą Ojczyznę. Na ostatnich 

zajęciach podjęto temat współpracy krajów nadbałtyckich oraz podsumowano wszystkie 

działania zrealizowane w ramach zajęć „Poznaj swój Kraj” w całym roku szkolnym. 

 

6. PROZDROWOTNY TRYB ŻYCIA - "zdrowy człowiek" (prowadzący A. Sarnecka):  

Zajęcia promujące prozdrowotny styl życia pod nazwą „zdrowy człowiek” obejmowały 

równego typu aktywności, w tym, stretching, zumbę, aerobic, jazdę na rolkach. 

  

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

Zajęcia „Bliżej europejskiego rynku pracy” w II kwartale 2019 roku dotyczyły zasad pisania 

listów urzędowych oraz maili biznesowych jako współczesnego środka komunikacji. 

Uczniowie zapoznali się z zasadami pisania wyżej wymienionych pism oraz z ich 

podstawowymi elementami. Przeanalizowali również przykłady różnych form listów 

urzędowych, porównali list urzędowy polski z listem urzędowym niemieckim. Jedne z zajęć 

dotyczyły również zasad savoir vivre w biznesie.  

 

8. Ratownictwo medyczne (prowadzący Sławomir Korzeniewski) 

Uczestnicy zajęć z ratownictwa medycznego w II kwartale 2019 roku doskonalili 

umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem ratowniczym (tj. rzutka rękawowa, 

rzutka siatkowa, koło ratunkowe, deska) oraz uczyli się posługiwać pływającym sprzętem 

ratowniczym. Ponadto, kursanci ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy według algorytmu 

BLS (Basic Life Support), oraz pozycję boczną bezpieczną i uwalnianie się od chwytów  

i objęć osoby tonącej. Również, uczestnicy  doskonalili umiejętność posługiwania się łodzią 

wiosłową BL na przystani WOPR w Policach. 13-go czerwca odbył się egzamin na wodzie 

otwartej w którym każdy uczestnik wykonał : 

1. Rzut kołem na dystansie pow. 10m 
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2. Pozorowaną zespołową akcję ratowniczą z użyciem  podręcznego sprzętu ratowniczego 

(lina as. z kołowrotem) 

3. Test na łodzi BL wg ILS (International Life Saving) tj. przepłynięcie łodzią dystansu 100m 

z nawrotami i podjęciem   osoby tonącej z wody. 

Wszyscy  uczestnicy zdali egzamin i nabyli umiejętności potrzebne do wykonywania pracy 

ratownika wodnego. 

 

9. Zajęcia dodatkowe kształtujące umiejętności oczekiwane na rynku pracy 

(prowadzący D. Kobylińska - Huk) 

W ramach zajęć kształtujących umiejętności oczekiwanych na rynku pracy uczennice 

rozwijały swoją kreatywność realizując szereg działań pobudzających ich do poszukiwania 

innowacyjnych rozwiązań. Ponadto, uczniowie wykonywali testy dotyczące kompetencji 

zawodowych, dzięki czemu mieli możliwość uświadomienia sobie własnych kompetencji, 

jakie do tej pory w sobie wypracowali. Podjęta była także analiza rynku studiów w Polsce 

oraz możliwości zawodowych po ich ukończeniu. Uczestnicy pracowali także nad 

umiejętnością pracy z źródłem kartograficznym. 

 

10. Zajęcia dla uzdolnionych: Systemy operacyjne, robotyka i programowanie 

(prowadzący M. Buda, R. Głuszyk):  

W II kwartale 2019 roku na zajęciach dla uzdolnionych obejmujących poznawanie systemów 

operacyjnych, robotyki i programowania, uczestnicy ćwiczyli zagnieżdżanie różnych 

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

też zmienne do tworzenia warunków początkowych i końcowych pętli. W ostatnim miesiącu 

projektu odbyły się spotkania, w trakcie których uczniowie stworzyli projekt końcowy,  

do czego wykorzystali wiedzę zdobytą w trakcie wszystkich dotychczasowych zajęć  

z programowania. Na zajęciach z systemów operacyjnych, robotyki i programowania 

uczniowie tworzyli gry komputerowe w oparciu o środowisko Scratch. 

 

11. Zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne (prowadzący R. Głuszyk):  

W II kwartale 2019 roku na zajęciach rozwijających uzdolnienia muzyczne uczniowie poznali 

pojęcia: metrum, dwudźwięk, przedłużanie wartości rytmicznych: kropka, łuk. Ćwiczyli także 

akompaniament i doskonalili grę na gitarze. 

 

12. Zajęcia historyczne Projekt Police Stuthoff (prowadzący R. Czarnecki):  

Na zajęciach historycznych Projekt Police Stuthoff w II kwartale 2019 roku, uczniowie 

pracowali na kartach pracy, a także przygotowywali prezentacje o Holokauście w czasie 

drugiej wojny światowej. Ponadto, zapoznawali się z biografiami więźniów obozu  Kl 

Stutthof. W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2018/2019 uczniowie 

dokonywali podsumowania dotychczasowej pracy. Na każdych zajęciach odbywały się 

prezentacje dotyczące m. in. historii Fabryki Benzyny Syntetycznej w Policach, sytuacji 

więźniów w obozie KL Stutthof, a także sieci niemieckich obozów koncentracyjnych  

w czasie drugiej wojny światowej. 

 

13. Zajęcia rozszerzające z fizyki FALE WOKÓŁ NAS – METODA EKSPERYMENTU 

(prowadzący I. Snopek - Juszczak)  

Zakończono. 

 

14. Zajęcia dodatkowe w ramach udzielania pierwszej pomocy (EDB) (prowadzący  

V.Burawa) 
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Zakończono. 

 

15. Matematyka z TIK - praca z uczniem zdolnym (prowadzący M. Dudek,  

W. Pawełkiewicz, A. Siwiec):  

Zakończono. 

 

16. Zajęcia - anatomia i fizjologia człowieka - METODA EKSPERYMENTU 

(prowadząca Aleksandra Szafirska) 

Zakończono. 

 

17. Hiszpański dla pasjonatów (prowadzący H. Pena - Bastidas) 

Zakończono. 

 

18. Zajęcia językowe - Angielski dla zdolnych Cambridge (prowadzący K. Kozub,  

G. Niegrebecka)  

Zajęcia „Angielski dla zdolnych Cambridge” odbywały się w II kwartale zgodnie z planem. 

Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o zagadnienia związane z mową zależną, trybami 

warunkowymi, konstrukcjami „ I wish, if only, it’s time, I’d rather, I suppose, I imagine” oraz 

ze stroną bierną. Dodatkowo wzbogacili słownictwo związane z zakupami, przestępczością  

i rozrywką. Na zajęciach ćwiczono też rozumienie tekstów słuchanych i czytanych oraz 

tworzenie wypowiedzi ustnych. Pod koniec czerwca odbył się próbny egzamin na poziomie 

FCE. 

 

19. Trening mentalny - praca nad rozwijaniem własnego potencjału (prowadzący  

E. Ciuksza, J. Piekarski)  

W II kwartale 2019 roku w ramach zajęć obejmujących trening mentalny służących 

rozwijaniu własnego potencjału zorganizowano zajęcia związane ze stosowaniem technikami 

relaksacyjnymi. Przedstawione zostały techniki związane z oddychaniem, jak również 

progresywna relaksacja mięśni i trening autogenny. 

Uczestnicy podczas zajęć pracowali nad własną samooceną. W tym celu wykorzystali własne 

teksty motywacyjne. Zastosowany został trening autogeniczny Schultza. Wykorzystano także 

dialog sokratejski w celu lepszego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, stresowymi. 

Ponadto, uczestnicy przetrenowali różne aspekty procesów poznawczych oraz 

psychomotorycznych. Wykonując różnego rodzaju zadania multimedialne poprawiali oni 

swoją pamięć, spostrzegawczość, szybkość reakcji oraz zdolność do podejmowania szybkich 

decyzji psychomotorycznych. W trakcie ostatnich zajęć razem z uczniami podsumowana 

została zdobyta wiedza oraz wyuczone umiejętności. Uczestnicy mieli również okazję 

wypowiedzieć się na temat, w jaki sposób zajęcia spełniły ich oczekiwania oraz wskazywali   

które nabyte umiejętności uznają za najbardziej przydatne. 

 

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

Zajęcia teatralne z elementami języka niemieckiego w II kwartale 2019 roku przebiegły 

zgodnie z założeniami. Dzieci śpiewały piosenki w języku niemieckim, brały udział w 

zabawach ruchowych, zabawach słowem, wykonywała zadania z elementami metody dramy, 

zapisywały poznane wyrazy, tańczyły. Po odbyciu szeregu prób spektaklu „ W zdrowym ciele 

zdrowy duch”, 13 czerwca 2019 r. mali uczestnicy zaprezentowali przedstawienie swoim 

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

J. Drożdzińska)  

 

    
 

W II kwartale 2019 roku uczestnicy zajęć „Dotyk tradycji – polskie sanktuaria” zbierali 

materiały źródłowe na temat wybranych sanktuariów, a następnie pracowali nad wykonaniem  

plansz prezentujących te miejsca. Produktem końcowym ich pracy było przygotowanie 

wystawy o sanktuariach maryjnych Szczecina oraz upowszechnienie wiedzy z tym związanej 

wśród innych uczniów Zespołu Szkół w Policach. 

 

22. Warsztaty medialne w oparciu o nowe formy przekazu: Nowoczesny dziennikarz 

(prowadzący: K. Hałaczkiewicz)  

Zajęcia „Nowoczesny dziennikarz zrealizowane w II kwartale 2019 roku obejmowały kwestię 

doskonalenia warsztatu dziennikarskiego na bazie analizowanych przykładów. Uczestnicy 

warsztatów medialnych zapoznali się z reportażami Ryszarda Kapuścińskiego, wyznaczyli na 

ich podstawie zasady pisania reportażu, a na tej bazie tworzyli teksty własne.  Zajęcia były 

poświęcone rozwijaniu umiejętności twórczego pisania. Uczniowie poddawali korekcie prace 

kolegów. Następnie skupili się na wyborze tekstów do „Białej Gazety” (gazetki szkolnej), 

składali tekst w programie graficznym oraz przygotowywali go do druku.    

 

23. Zajęcia dla uczniów zdolnych programowanie i kodowanie (prowadzący  

E. Landowska):  

Zajęcia w II kwartale 2019 roku polegały na pracy z programem Scratch Junior. Uczniowie w 

całości wykorzystali zdobytą wiedzę nt. programowania i kodowania, nabywaną przez cały 

rok szkolny tak, aby indywidualnie zmierzyć się z postawionymi przed nimi zadaniami. 

Efekty końcowe były zdumiewające. Wszyscy uczniowie stworzyli bardzo ciekawe projekty, 
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które w ewaluacji zajęć przedstawili sobie wzajemnie. Dzieci ze smutkiem przyjęły 

wiadomość, iż zajęcia dobiegły końca, aczkolwiek z utęsknieniem czekają na kolejne 

wyzwania, które będą przed nimi stawiane na kolejnych zajęciach w nowym roku szkolnym. 

 

    
 

24. Prawo pracy i przedsiębiorczość (prowadzący U. Bagdzińska)  

W II kwartale 2019 roku zajęcia z zakresu prawa pracy i podstaw przedsiębiorczości były 

prowadzone w formie ćwiczeń indywidualnych i obejmowały następujące tematy: 

wypełnianie deklaracji do Urzędu Skarbowego, prowadzenie rachunkowości małych firm, 

wystawianie rachunków. Ostatni cykl zajęć dotyczył tworzenia umów cywilnoprawnych w 

obrocie gospodarczym i był realizowany w formie dyskusji, każdorazowo poprzedzonej 

wykładem. 

  

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

(prowadzący M. Gniwecka)  

W II kwartale 2019 roku w trakcie warsztatów kognitywistycznych uczestnicy zrealizowali 

tematy dotyczące sketchnotingu czyli tworzenia kreatywnych notatek oraz map myśli. Zajęcia 

odbywały się w formie ćwiczeń praktycznych w oparciu o zdobytą wiedzę  tworząc notatki 

graficzne, a w ten sposób kształtując umiejętności pomocne w procesie uczenia się. 

W tracie ostatnich zajęć dokonano podsumowania i przedyskutowano temat - jak się uczyć 

skutecznie. Na zajęciach uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie dotychczas poruszane 

tematy oraz wykonać test, który badał ich umiejętności uczenia się. Zajęcia z projektu 

stworzyły uczniom możliwość zdobycia nowej wiedzy, utrwalenia umiejętności już 

poznanych oraz ćwiczenia praktycznych umiejętności w zakresie uczenia się. 

 

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

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

praktycznej i poznawczej. W kwietniu 2019 r. zajęcia były realizowane w KPP w Policach 

oraz wyjazdowo na terenie Poligonu Wojskowego w Drawsku oraz w Wojewódzkim Sztabie 

Wojskowym w Szczecinie. Uczniowie 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. Doskonalono 

także umiejętności strzeleckie z broni pneumatycznej. Ponadto, wspólnie z policjantami z 

KPP w Policach uczestnicy reprezentowali i promowali szkołę w ramach Dni Otwartych 

Szkoły. W maju 2019 r. uczniowie byli na wycieczce w Szkole Policyjnej w Słupsku. W 

ramach wizyty uczestnicy zwiedzili Izbę Historii Kryminalistyki, obiekty symulacyjne 

"Przyziemie", Centrum Ratownictwa, pomieszczenia mieszkalne nowo przyjętych 

funkcjonariuszy Policji,  zapoznali się ze sprzętem policyjnym do reagowania w sytuacjach 

zagrożenia i na agresywny tłum, obserwowali pokazy zajęć z taktyki i technik interwencji. w. 
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W dniu 15.05.2019 r. uczniowie byli na rajdzie w Dobieszczynie, gdzie strzelali z karabinka 

AK i ćwiczyli zadania taktyki interwencji i reakcji na agresywny tłum. W czerwca 2019 r. 

uczestnicy zajęć brali udział w marszobiegu na dystansie 20 kilometrów. Ponadto, 

przeprowadzono wspólne zajęcia z funkcjonariuszami pionu Prewencji i Ruchu Drogowego 

wraz z wykorzystaniem radiowozu. 

 

     
 

     
 

 

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach   

Zadanie 2 (indywidualizacja pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami 

edukacyjnymi) 

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

(prowadzący A. Sikorska Furman) 

W trakcie zajęć logopedycznych pod nazwą Sprawy język, ręka, umysł” w II kwartale 2019 

roku uczniowie ćwiczyli dykcję, artykulację, emisję głosu w formie różnych ćwiczeń 

praktycznych z wykorzystanie profesjonalnego wyposażenia gabinetu logopedycznego. 

 

2. MATEMATYKA Z TIK - ZAJECIA WYRÓWNAWCZE  

(prowadzący: S. Jarosławska, A. Szewczuk, M. Sychel) 

Zakończono. 
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3. Zajęcia w ramach pracowni socjoterapeutycznej z wykorzystaniem elementów 

pedagogiki cyrku (prowadzący: K. Hałaczkiewicz)  

 

Uczestnicy zajęć w ramach pracowni socjoterapeutycznej z wykorzystaniem elementów 

pedagogiki cyrku w II kwartale 2019 roku ćwiczyli techniki relaksacji z wykorzystaniem 

dźwięku. Ponadto, doskonalili oni umiejętności żonglowania oraz dzielili się refleksjami 

dotyczącymi wpływu tego ćwiczenia na ich codzienne funkcjonowanie.  Następnie zajęcia 

wzbogacone zostały o wykonanie instalacji wodnej, która ma za zadanie nawilżanie powietrza 

podczas upałów oraz doskonalenie umiejętności manualnych, współpracy oraz relaksacji. 

 

        
 

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach   

Zadanie 4 – (doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli) 

Obecnie realizowane są studia podyplomowe w ramach wydatków nr 2 „Coaching  

i mentoring w oświacie” oraz nr 4 „Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość”. 

 

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach   

Zadanie 5 – Doradztwo zawodowe (prowadzący: M. Andrzejewska) 

Doradztwo zawodowe jest realizowane w formie indywidualnych konsultacji, a rozmowy  

z uczniami dotyczą rozwijania kariery zawodowej uczniów i  tworzenia indywidualnych 

planów działania. 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  

w Tanowie 

 

Zadanie 7 (kształcenie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy, TIK). 

 

1) Zajęcia dodatkowe rozszerzające zajęcia  informatyczne  

Prowadzący: Jerzy Trybiński  

W drugim kwartale 2019 roku podczas zajęć chłopcy utrwalali podstawowe zasady 

korzystania z komputerów i tabletów. Przy niewielkiej pomocy nauczyciela stworzyli dwa 

zaproszenia na imprezy odbywające się w grupach wychowawczych. Kontynuowali pracę z 

programem Word i rozpoczęli pracę z programem Paint. Uczyli się przepisywania podanego 

tekstu oraz rysowania i malowania w programie.  
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2) Zajęcia wokalno-instrumentalne - prowadzące: Magdalena Witkowska, Joanna 

Dołęga  
 

Podczas zajęć uczniowie w dalszym ciągu doskonalili technikę gry na instrumentach 

perkusyjnych i pseudo instrumentach. Opanowywali repertuar piosenek wakacyjnych oraz 

realizowali proste układy choreograficzne do poznanych tańców integracyjnych.  

 

   
 

 

3) Zajęcia ogólnorozwojowe metodą Montessori -prowadząca: Iwona Złotek  

Na zajęciach w drugim kwartale 2019 roku uczniowie wykonywali ćwiczenia „praktycznego 

dnia”, rozwijając umiejętności samoobsługowe, wykonując ćwiczenia wyostrzające zmysły, 

rozwijając wiedzę o otaczającym świecie, ucząc się przy tym zgodnej i skoncentrowanej 

pracy. Rozwijali wiedzę o środowisku społeczno-przyrodniczym, poznając gatunki 

wiosennych kwiatów oraz mowę wypowiadając się na temat ilustracji. Poznali układankę 

„Łuk Romański (Rzymski)”, dzięki której trenowali umiejętności manualne i motoryczne 

oraz poznali budowę łuku. Z materiałów sensorycznych: różowej wieży, brązowych schodów 

i czerwonych patyków tworzyli różnorodne kompozycje według wzorów i własnych 

pomysłów. Kształcili w ten sposób spostrzegawczość wzrokową, koncentrację uwagi, 

sprawność manualną i kreatywność. Uczyli się też porównywać wielkości i tworzyć szeregi. 

Podczas swobodnej pracy na materiałach rozwojowych rozwijali swoje zainteresowania  

i umiejętności.  
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4) Zajęcia fotograficzne rozwijające zmysł obserwacji, uważność i wspomagają rozwój 

talentów artystycznych - prowadzący: Andrzej Hemperek  

W czasie zajęć w II kwartale ich uczestnicy fotografowali przyrodę, obserwując zmiany jakie 

zachodzą w niej wraz ze zmieniającą się porą roku. Fotografowali te same miejsca, a 

porównując zdjęcia widzieli jak zmienia się przyroda w zależności od pory roku. Tematem 

przewodnim zajęć w czerwcu była roślinność występująca na terenie Ośrodka. Uczniowie 

nadal doskonalili umiejętność komputerowej obróbki zdjęć, posługując się poznanymi 

wcześniej funkcjami programu "Irfan View" (utrwalali umiejętność kadrowania, korekcję 

kolorów RGB, stosowanie efektów i zmniejszanie zdjęć oraz ich powielanie).  
 

 
 

5) Zajęcia przyrodniczo – krajoznawcze - prowadzący: Joanna Dołęga, Mariusz 

Milewski  
Na zajęcia przyrodniczo - krajoznawcze uczęszczało czworo uczniów. Uczniowie podczas zajęć 

w drugim kwartale poznawali elementy fauny i flory województwa zachodniopomorskiego, 

szczególnie informacje dotyczące życia żubrów i rysi. Uczestniczyli także w wycieczce 

krajoznawczo - przyrodniczej do „Dzikiej Zagrody” w Jabłonowie, gdzie brali udział w zajęciach, 

podczas których poznali zwyczaje życia żubrów oraz uczestniczyli w ich karmieniu.  
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6)  Zajęcia  metodą TOMATIS - prowadząca: Dorota Runiewicz  

Podczas zajęć w drugim kwartale uczeń był wdrażany do zajęć z użyciem słuchawek, w tym 

do samodzielnego ich zakładania. Osłuchiwał się z muzyką W.A. Mozarta i Chorałów 

Gregoriańskich. Ćwiczył skupienie uwagi i koncentrację podczas zajęć poprzez zajęcia 

usprawniające motorykę małą.  

Prowadząca: Elżbieta Bełz  

Podczas zajęć metodą Tomatisa w drugiej grupie w II kwartale 2019 roku uczniowie słuchali 

muzyki klasycznej przez słuchawki. Wykonywali podczas sesji prace plastyczne, układali 

puzzle, budowali konstrukcje z klocków. Rozwijali procesy poznawcze i myślenie, oglądali 

książki przyrodnicze i grali w gry planszowe. Uczestniczyli w zajęciach relaksacyjnych. 

 

      
 

7) Wycieczka 5-dniowa do Krakowa i Zakopanego 

 W dniach od 27 do 31 maja 2019 r. 12 uczniów uczestniczyło w wycieczce szkolnej i miało 

okazję poznać kolejne miasta polskie, które mają bardzo bogatą historię, czyli Kraków  

i Zakopane, a także region. Zwiedzanie tych miejsc odbywało się pod hasłem „Obwarzanek i 

Oscypek”, bo to regionalne przysmaki z tych dwóch miast. Już pierwszego wieczoru zwiedzając 

Stary Rynek uczestnicy wycieczki poznali legendę związaną z powstaniem kościoła Mariackiego 

w Krakowie. Drugiego dnia odwiedzili niezwykłe miejsce, Kopalnię Soli w Wieliczce i termy 

solne, gdzie wszystko było wykonane z soli lub nią smakowało. Tam od oprowadzającego grupę 

górnika dowiedzieli się jakim bogactwem jest sól i jak trafiła do Polski, a przede wszystkim jak 

była i jest wydobywana spod ziemi. Po południu grupa odwiedziła siedzibę królów polskich, 

Wawel. Kolejny spacer przybliżył uczestnikom historię miasta i jego legendy.  

Kolejne miasto z oryginalną kulturą, architekturą i kuchnią to Zakopane. Niestety pogoda nie 

pozwoliła uczniom zobaczyć gór, ale za to poznali ciekawe budowle tego miasta: Sanktuarium na 

Krzeptówkach i kaplicę zaprojektowaną przez Stanisława Witkiewicza, a zbudowaną bez 

zastosowania choćby jednego gwoździa w Jaszczurówce, a także najsłynniejszy deptak w Polsce 

czyli Krupówki. Uczestnicy posmakowali oscypków i serowych warkoczy. W Muzeum 

Tatrzańskim w ciekawy multimedialny sposób dowiedzieli się jak toczy się życie w górach i jaka 

jest ich przyroda. 
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  

w Tanowie 

Zadanie 8 (indywidualizacja pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami 

edukacyjnymi)  

 

1) Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne metodą Krakowską - prowadząca: Ewa 

Piotrowska  

Podczas zajęć uczniowie podejmowali próby dokonywania kategoryzacji według cech 

wspólnych, obrazkowych oraz różnicowych, wykonywali ćwiczenia w czytaniu sylab 

otwartych i zamkniętych, czytali łatwych tekstów z serii książek ”Kocham czytać”, 

wykonywali układanki lewopółkulowe wg. wzoru. Ponadto, uczestnicy w ramach ćwiczeń  

samodzielnie formułowali wnioski i utrwalali znajomość samogłosek i wyrażeń 

dźwiękonaśladowczych.  

 

 
 

 

2) Zajęcia rehabilitacyjne usprawniające narządy ruchu – prowadzący: Michał Stygar  

Podczas zajęć wychowankowie wykonywali szereg ćwiczeń wzmacniających mięśnie nóg, 

równoważnych i stabilizujących prawidłową postawę ciała. Zwiększali zakres ruchu  

w poszczególnych stawach poprzez ćwiczenia rozciągające i mobilizujące odpowiednie partie 

mięśniowe. Ćwiczący starali się zapamiętywać poznane sposoby samousprawniania, 

korzystając z aplikacji mobilnych, aby mogli sami kontynuować swój rozwój fizyczny.  

3) Zajęcia rehabilitacyjne usprawniające narząd ruchu - prowadzący: Mariusz 

Milewski  

Na zajęcia rehabilitacyjne usprawniające narząd ruchu uczęszczało troje uczniów. Podczas 

zajęć w drugim kwartale uczestniczyli oni w grach i zabawach ruchowych przez co podnosili 
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ogólną sprawność motoryczną, wykonywali ćwiczenia wzmacniające mięśnie odpowiedzialne 

za prawidłową postawę ciała oraz ćwiczenia elongacyjne. Podczas zabaw rozwijali  

i usprawniali koordynację wzrokowo – ruchową, a także wykonywali ćwiczenia zwiększające 

zakres ruchomości w stawach.  
 

 
 

4) Zajęcia z dzieckiem niewidomym i słabowidzącym - prowadząca: Dorota Runiewicz  

Podczas zajęć w drugim kwartale Martynka ćwiczyła koncentrowanie uwagi na obiektach 

świetlnych przy wyłączonym świetle, skupiając uwagę na określonym obszarze. Podczas 

zajęć na placu zabaw ćwiczono koordynację wzrokowo-ruchową. Systematycznie wdrażano 

uczennicę do przestrzegania ustalonych zasad i reguł. 

 

 
 

5) Gimnastyka korekcyjna i profilaktyka wad postawy - prowadząca: Katarzyna 

Duszkiewicz  

Na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej uczennice wykonywały proste ćwiczenia korekcyjne, 

gimnastyczne oraz zabawy z elementami chwytu, rzutu, toczenia i skoku. Zadania związane 

były z utrwalaniem nawyku prawidłowej postawy ciała, kształtowaniem świadomości 

własnego ciała oraz podnoszeniem ogólnej sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia 

ogólnorozwojowe, kształtujące, elongacyjne i równoważne.  
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6)  Zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu - prowadząca: Weronika 

Dwojakowska, Agnieszka Stelmaszyk  

W kwietniu 2019 r. uczniowie oswajali się z dźwiękami pochodzącymi z ich otoczenia, 

rozpoznawali źródło i kierunek dźwięku. Uczyli się odpowiednio na niego reagować i starali 

się panować nad zachowaniami trudnymi, wywoływanymi przez dźwięki rozbrzmiewające 

niespodziewanie, nagle i mające wysoki ton.  

W maju chłopcy ćwiczyli rozumienie poleceń typu: cicha buzia, wstań i klaśnij, wstań  

i podskocz oraz właściwej reakcji na nie. Byli przyzwyczajani do nagród społecznych  

za właściwe wykonanie zadania (np. pochwał, przybicia „piątki”).  

W czerwcu uczestnicy doskonalili umiejętności niezbędne podczas zajęć lekcyjnych: 

segregowanie przedmiotów według określonej cechy oraz koncentrację uwagi  

na wykonywanym zadaniu.  

 

      
 

 

7)  Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne „Wiem jak być” - prowadząca: Agnieszka 

Chmiel  

Na zajęciach w drugim kwartale 2019 roku zrealizowano tematy zgodnie z programem. 

Uczniowie obejrzeli filmy psychoedukacyjne: „Od przyjemności do uzależnienia”, 

„Technologie - ludzie online”, „Palenie” i „Dopalacze (filmy z serii „Nie zamykaj oczu). 

Uczestniczyli w zajęciach, podczas których starali się opracować własne wnioski oraz 

dyskutować na temat obejrzanych materiałów. 
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8) Zajęcia rytmiczne - prowadząca: Ewa Rytter  
W czasie zajęć rytmicznych łączono w zabawie i ćwiczeniach elementy zumby i aerobiku. Na 

zajęciach dzieci poznawały treść nowych piosenek. Podejmowały wspólny śpiew, doskonaliły 

wyczucie rytmu, naśladując nauczyciela wykonywały elementy ruchowe do różnych choreografii 

tanecznych. Swoje umiejętności zaprezentowały rodzicom na uroczystości z okazji Dnia Matki.  

 

 
 

9) Zajęcia logopedyczne - prowadząca: Elżbieta Bełz / Beata Szczypińska  

Podczas terapii logopedycznej uczniowie doskonalili motorykę aparatu artykulacyjnego, 

wykonywali ćwiczenia mimiczne, oddechowe, ćwiczyli koncentrację i uwagę. Doskonalili 

funkcję analizatora słuchowego. Wzbogacili mowę czynną i bierną. Układali historyjki 

obrazkowe. Doskonalili analizę i syntezę wyrazową. Uczyli się wyrażania swoich potrzeb 

werbalnie oraz za pomocą gestów i symboli Makaton oraz piktogramów.  

Podczas zajęć w drugim kwartale w drugiej grupie doskonalono sprawność artykulatorów  

i układu oddechowego uczestników zajęć, utrwalano prawidłowy tor oddychania. Kształcono 

syntezę sylabową wyrazów dwusylabowych, doskonalono odpowiedzi jednowyrazowe  

na pytanie: „Co robi?”, „Kto robi?”. Kształcono umiejętność rozpoznawania czynności  

na obrazku.  

 
10) Zajęcia wielozmysłowe z elementami Integracji Sensorycznej i stymulacji słuchu 

Johansena - prowadząca: Beata Szczypińska / Katarzyna Duszkiewicz  

Podczas zajęć w drugim kwartale normalizowano odbiór wrażeń przedsionkowych  

i proprioceptywnych. Doskonalono różnicowanie czuciowe. Kształtowano procesy posturalne 

w tym równoważne. Doskonalono funkcje oka. Usprawniano planowanie motoryczne.  

Nadrzędnym celem zajęć z SI jest poprawa w zakresie przetwarzania i rejestracji bodźców 

sensorycznych. Na zajęciach uczniowie wykonywali zadania na sprzętach podwieszanych  

w różnych pozycjach. Po stymulacji przedsionkowej skupiali wzrok na bicie obrazkowym.  

W ramach zajęć uczniowie wykonywali zadania związane z doskonaleniem różnicowania 
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bodźców dotykowych, słuchowych i proprioceptywnych, normalizowaniem praksji dłoni, 

przedramion i karku, doskonaleniem planowania motorycznego w zakresie motoryki małej  

i dużej, utrzymaniem równowagi, koordynację i płynność ruchów ciała oraz budowaniem 

świadomości schematu ciała.  

 

 
 

11) Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne - terapia Snoezelen – prowadząca: 

Anna Czarnecka  

Zajęcia Snoezelen prowadzone w drugim kwartale zwiększyły poczucie bezpieczeństwa  

i zaufanie uczestników, co widać było zaraz po ich wejściu do sali, gdzie przychodzili 

chętnie, zajmowali swoje ulubione miejsca i znacznie się odprężali. W tak przyjaznym  

i wygodnym otoczeniu zmysły uczestników pobudzane były muzyką na przemian 

pobudzającą lub wyciszającą, różnorodnymi efektami świetlnymi oraz delikatnymi bodźcami 

dotykowymi. Tak prowadzone zajęcia miały na celu wyciszenie po całym dniu pracy 

szkolnej.  
 

 
 

 

 

Zadanie 10 (SOSW w Tanowo) – doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 

nauczycieli 

 

1) Szkolenie „Emisja i higiena głosu nauczyciela”.  

W dniach 31.05 - 1.06.2019 r. odbyło się szkolenie pod nazwą „Emisja i higiena głosu 

nauczyciela”, a obejmowało 10 godzin dydaktycznych zajęć. Uczestniczyło w nim  

22 nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu w Tanowie.  
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Prowadzącym szkolenie była Renata Gniewosz - logopeda, emisjonistka i terapeutka głosu  

z Zachodniopomorskiego Centrum Słuchu i Mowy w Szczecinie, autorka publikacji z zakresu 

emisji głosu oraz zagrożeń narządu głosu w pracy nauczyciela.  
Program szkolenia obejmował teoretyczne podstawy prawidłowej techniki emisji głosu, budowę  

i działanie instrumentu głosowego, higienę głosu, profilaktykę chorób narządu głosowego oraz 

trzy bloki ćwiczeniowe: ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne.  

Zagadnienia teoretyczne pozwoliły uczestnikom szkolenia poznać jak zbudowany jest instrument 

głosowy człowieka, jak funkcjonuje i jak „na nim grać”, aby dobrze służył do końca pracy w tym 

trudnym zawodzie.  

 

2) „Warsztaty rozwoju osobistego ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania 

negatywnym skutkom stresu i wypalenia zawodowego”.  

W dniach 13 – 14 kwietnia 2019 r. nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie wzięli udział w „Warsztatach 

rozwoju osobistego ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania negatywnym skutkom 

stresu i wypalenia zawodowego”, które prowadziła Agnieszka Śmiechowska, psycho  

i socjoterapeutka.  

W zajęciach uczestniczyli nauczyciele pragnący poszerzyć swoje umiejętności 

psychospołeczne w zakresie relacji z bliskimi i współpracownikami. Uczestnicy uczyli się jak 

zwiększyć wgląd w sposób przeżywania emocji przez siebie i innych ludzi. Zdobywali 

narzędzia umożliwiające rozwój i wykorzystanie twórczego własnego potencjału. Dodatkowo 

warsztaty miały charakter integrujący, który jest polecany dla grup osób, które stale ze sobą 

współpracują.  

Podczas warsztatów uczestnicy omawiali m. in. następujące tematy: asertywność w relacjach, 

komunikacja interpersonalna, rozpoznawanie i rozumienie emocji własnych (komunikacja 

intrapersonalna), radzenie sobie ze stresem i jego negatywnymi skutkami, kreatywne 

rozwiązywanie problemów, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, pogłębianie świadomości 

„self” (ciało i emocje).  
 

3) Studia podyplomowe: „Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń” 

 

W trakcie I semestru studiów podyplomowych: Edukacja i terapia osób z autystycznego 

spektrum zaburzeń zrealizowano następujące tematy: metody terapii osób z autystycznego 

spektrum zaburzeń, metodyka pracy z osobą dorosłą z autystycznego spektrum zaburzeń, 

zachowania trudne – analiza i terapia, diagnoza i ocena funkcjonalna dziecka z autystycznego 

spektrum zaburzeń, metodyka pracy edukacyjno – terapeutycznej z osobami z autystycznego 

spektrum zaburzeń. Wszystkie zajęcia odbywały się w siedzibie Wyższej Szkoły 

Humanistycznej TWP w Szczecinie przy ulicy Broniewskiego 14.  

 

4) Studia uzupełniające z terapii logopedycznej.  

W szóstej edycji studiów uzupełniających z terapii logopedycznej zorganizowanych przez 

Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, ul Monte 

Cassino 15, wzięła udział 1osoba. 

Zajęcia w pierwszym semestrze obejmowały tematykę z zakresu neuropsychologii, podstaw 

psychiatrii z elementami neurologii dziecięcej i surdologopedii. Prowadzone były wykłady 

oraz ćwiczenia dotyczące profilaktyki, diagnozy i terapii dyslalii oraz balbutologopedii.  
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5) Studia podyplomowe z informatyki.  

W zajęciach studiów podyplomowych z informatyki wziął udział 1 nauczyciel. Podczas zajęć 

uczestników zapoznawano z obszarami współczesnej informatyki określonymi w podstawach 

programowych kształcenia ogólnego oraz przygotowywano merytorycznie do nauczania 

przedmiotów informatycznych. Zajęcia były bardzo ciekawe, ugruntowujące wcześniej 

posiadaną wiedzę.  

 

6) Kurs podstawowy Adobe Photoshop.  

Jeden nauczyciel wziął udział w kursie podstawowym Adobe Photoshop odbył się w dniach 

10 – 11 czerwca 2019 r. w Gdańsku, który trwał 16 godzin dydaktycznych. Program kursu 

obejmował m. in. następujące zagadnienia: omówienie konstrukcji obrazu cyfrowego, 

prezentację interfejsu programu, tworzenie wielowarstwowych kompozycji graficznych, 

tworzenie i zastosowanie masek warstw, wykonywanie fotomontażu i retuszu zdjęć, 

zapisywanie efektów pracy.  

Uczestnicy kursu otrzymali materiały do ćwiczeń. Szkolenie zostało przeprowadzone  

w bardzo profesjonalny sposób, dzięki czemu uczestniczący w nim nauczyciel zdobył 

niezbędną wiedzę i umiejętności w posługiwaniu się programem Adobe Photoshop. Zostaną 

one wykorzystane w czasie zajęć prowadzonych w ramach projektu 8.3.  

Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatu, potwierdzającego udział w szkoleniu i jego 

zakres.  

 

7) Szkolenie: „Sala Doświadczania Świata – koncepcja Snoezelen i możliwości jej 

zastosowania” na poziomie podstawowym (I stopnia).  

Szkolenie „Sala Doświadczania Świata – koncepcja Snoezelen i możliwości jej zastosowania” 

na poziomie podstawowym (I stopnia) odbyło się w dniach 6 – 7 kwietnia 2019 r.  

w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i trwało 16 godzin dydaktycznych zajęć 

teoretycznych i praktycznych. Prowadziły je dr Agnieszka Smrokowska – Reichmann i mgr 

Paula Bagińska, międzynarodowe specjalistki Snoezelen ISNA-MSE. W ramach szkolenia 

uczestnik uzyskał wiedzę na temat: genezy i istoty Snoezelen, definicji, rozwoju i odbiorcy 

metody, zasad metodycznych Snoezelen w teorii i praktyce, stymulacji polisensorycznej  

w Sali Doświadczania Świata, planowania Sali Doświadczania Świata w kwestii doboru 

sprzętu i aranżacji przestrzeni (unikanie możliwych błędów i zagrożeń), różnic między 

integracją sensoryczną, a metodą Snoezelen, planowania zajęć w Sali Doświadczania Świata 

(strukturyzacja zajęć, postawa terapeuty, możliwe błędy i zagrożenia).  

Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatu, który pozwala na prowadzenie zajęć 

metodą Snoezelen.  

 

8) Szkolenie: „Trener umiejętności społecznych”.  

Szkolenie „Trener umiejętności społecznych” odbyło się w dniach 22-23.06.2019 r. Zajęcia 

trwały 18 godzin dydaktycznych. Wzięły w nim udział 2 osoby, a celem szkolenia było 

zdobycie uprawnień oraz wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia terapii  

z osobami z dysfunkcjami społecznymi. Program szkolenia obejmował następujące 

zagadnienia: cele, metody i znaczenie treningów umiejętności społecznych, podstawowe 

techniki i narzędzia oraz przygotowanie treningów umiejętności społecznych, w tym obszary 

do pracy, komunikowanie się z uczestnikiem, określenie i wybór płaszczyzn komunikowania, 

metody do wykorzystania w codziennej pracy, standardy pracy trenera treningów 

umiejętności społecznych.  
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Szkolenie obejmowało także część warsztatową w czasie której uczestnicy mieli okazję 

przećwiczyć każdą metodę wykorzystywaną do pracy w treningu umiejętności społecznych. 

Szkolenie zakończyło się wręczeniem certyfikatów.  

 

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży 

Zadanie 11 (Kształcenie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy, TIK) 

 

1) Zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne, świadomość i ekspresję kulturalną, 

czytelnictwo i umiejętność uczenia się 

Zajęcia plastyczne 

Na zajęciach plastycznych młodzież rozwijała swoje uzdolnienia tworząc portrety, pejzaże. 

Uczniowie tworzyli kompozycje przestrzenne z wykorzystaniem tutoriali oraz organizowała 

własną wystawę prac plastycznych. 

Zajęcia wokalne 

Podczas zajęć wokalnych uczniowie doskonalili warsztat wokalny w oparciu o nowatorskie 

metody śpiewu, doskonaląc technikę wokalną beatbox. Uczniowie w ramach zajęć 

organizowali wydarzenia artystyczne. 

Zajęcia cyrkowe 

W ramach zajęć uczestnicy utrwalali techniki żonglowania przyrządami cyrkowymi takimi 

jak piłeczki, maczugi, obręcze, trenowali przerzucanie talerzyków i poznawali podstawy 

akrobatyki. Na zakończenie roku szkolnego uczniowie przygotowali pokaz nabytych 

umiejętności cyrkowych. 

  

2) Warsztaty multimedialne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia w zakresie TIK 

oraz nauk ścisłych – biologia, chemia, fizyka, multimedia. 

Zajęcia odbywały się według  harmonogramu . Uczestnicy zajęć rozwinęli swoje umiejętności 

w zakresie obróbki cyfrowej zdjęć w różnych programach graficznych. Nabyli umiejętności 

obsługi aparatu fotograficznego kompaktowego oraz lustrzanki. Efekty swojej pracy 

prezentowali na konkursach wewnątrz placówki oraz publikowali na portalach 

społecznościowych. 

 

3) Warsztaty czytelnicze z wykorzystaniem multimediów 

Od kwietnia do czerwca prowadzone były warsztaty czytelnicze z wykorzystaniem 

multimediów. Uczestnicy pracowali z książką Beaty Jadach ,,Moje zabawki i inne bajki 

wychowawcze”. Uczniowie ćwiczyli umiejętność czytania z odpowiednią intonacją. 

Przygotowywali zabawy ruchowe i pytania do bajek oraz prezentacje multimedialne. 

Odwiedzali  przedszkola w : Trzebieży, Niekłończycy i Nowym Warpnie. Uczestnicy czytali 

dzieciom, przeprowadzali zabawy ruchowe, multimedialne i plastyczne. 

W przyszłym roku szkolnym zajęcia te będą kontynuowane. Ponadto chłopcy wybrali wiersze 

dla dzieci, które chcieli by nagrać i wydać w postaci audiobooka. 

 

4) Warsztaty ceramiczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z wykorzystaniem 

multimediów. 

Na zajęciach ceramicznych wychowankowie realizowali własne projekty modelując w glinie 

poznanymi wcześniej technikami. Na tym etapie zajęć, samodzielnie planowali oni, co będą 

tworzyć. W ten sposób doskonalili własne umiejętności, budowali pozytywny obraz siebie, 

kształcili autodyscyplinę realizując projekt od początku do końca. Wykonane prace były 
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prezentowane podczas Przeglądu „Przetwornik” w MOK Police, a przede wszystkim 

wychowankowie wręczali je swoim najbliższym w formie prezentów. 

 

4)Warsztaty z zakresu nowych form nauczania – edukacja pozaformalna jako 

uzupełnienie zajęć z zakresu edukacji formalnej, ukierunkowana na rozwój kompetencji 

kluczowych. 

 

Warsztaty sportowe z wykorzystaniem nowych form nauczania 

W drugim kwartale w ramach warsztatów sportowych uczestnicy doskonalili gry w zespole, 

ćwiczyli stałe fragmenty gry, rozgrywali atak 2x2, podnosząc swoją aktywność i skuteczność 

jako graczy. 

 

Zajęcia brazylijskiego ju-jitsu    

W okresie od kwietnia do czerwca podczas prowadzonych zajęć bjj w mniejszym stopniu 

skupiano się na poznawaniu nowych technik, poświęcając więcej czasu na doskonalenie 

poznanych dotychczas elementów. Wychowankowie wdrażali poznane techniki, 

wykorzystując je podczas fragmentów walk, w tzw. sparingach. W dalszym ciągu traktując 

zajęcia kompleksowo uzupełniano je o elementy z zakresu gimnastyki, zajęcia lekko 

atletyczne w terenie, mające na celu wszechstronny rozwój wychowanka. Również w tym 

okresie czterech wychowanków zostało przygotowanych do zaprezentowania nabytych 

umiejętności podczas pokazu dla rodziców i opiekunów z okazji odbywającego się w ośrodku 

„Dnia spotkań z bliskimi”. Chłopcy podczas kilkuminutowego występu zaprezentowali 

swoim najbliższym techniki walki oraz nabytą sprawność fizyczną.   

 

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży 

Zadanie 12 (indywidualizacja pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami 

edukacyjnymi)  

 

1) Warsztaty wyrównujące dysproporcje edukacyjne z języka angielskiego 

W kwietniu zajęcia z języka angielskiego były skoncentrowane głównie na wsparciu 

wychowanków w ich przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu 

gimnazjalnego. Uczniowie wykonali ćwiczenia typowo egzaminacyjne.   

W maju, oprócz standardowych zadań i ćwiczeń, ambitni uczniowie zapoznali się ze stroną 

bierną. Czerwiec poświęcono głównie na konwersacje, powtórzenie wiadomości oraz 

wypowiedzi pisemne (pocztówka z wakacji). Dodatkowo zakupiono specjalne gry do nauki 

języka angielskiego, dzięki którym uczniowie uczyli się poprzez zabawę. Zakupione gry były 

związane są ze słownictwem dotyczącym pracy, zawodów, zdrowia, przyimków miejsca, 

opisu osoby. Wychowankowie byli naprawdę mile zaskoczeni, że mogli w takiej formie się 

uczyć. 

 

2) Warsztaty wyrównujące dysproporcje edukacyjne z języka niemieckiego 

Zajęcia wyrównawcze były związane z nadrabianiem indywidualnych zaległości 

edukacyjnych z języka niemieckiego. Przećwiczono następujące bloki tematyczne: człowiek, 

szkoła, życie codzienne, jedzenie, zdrowie, natura, dom, święta i uroczystości, miasto, zakupy 

i usługi, nauka, praca i czas wolny. 

 

 

 



  

21 
 

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.” 
 

3) Zajęcia wyrównawcze z zakresu nauk ścisłych z wykorzystaniem TIK  

 

Zajęcia wyrównawcze z chemii z wykorzystaniem TIK 

Zajęcia odbywały się według   harmonogramu. Uczestnicy zajęć nabyli wiedzę w zakresie  

roli wody i jej zastosowania w przyrodzie. Poznali sposoby oczyszczania wody oraz 

odpowiedzialnego użytkowania zasobów wodnych. Podczas zajęć uzupełniali braki  

w  realizacji programu nauczania, a także uczyli się nowych pojęć i zagadnień  wymaganych 

w procesie kształcenia na poziomie klasy 6 szkoły podstawowej. 

 

Zajęcia wyrównawcze z fizyki z wykorzystaniem TIK 

Uczestnicy utrwalali zagadnienia z fizyki z zakresu takich działów jak praca, moc i energia 

oraz termodynamika. W trakcie zajęć uczniowie rozwiązywali zadania na poziomie 

podstawowym i rozszerzonym z w/w działów, ćwiczyli przekształcanie wzory, używanych  

w tych działach oraz samodzielnie przeprowadzali proste eksperymenty. 

 

4) Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze służące wyrównaniu dysproporcji 

edukacyjnych dla uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych 

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki 

W trakcie zajęć z uczniami klas ósmych wykonywano działania na procentach,  

z zastosowaniem sytuacji w życiu codziennym, obliczano pola powierzchni i objętości 

graniastosłupów i ostrosłupów, wykonywano działania łączne na liczbach wymiernych  

i niewymiernych oraz zadania logiczne i na dowodzenie. W trakcie zajęć zajmowano się 

również tematem  symetrii osiowej i środkowej oraz wykonywano zadania z elementami 

prawdopodobieństwa.  

W trakcie zajęć dla uczniów klas trzecich gimnazjum wykonywano działania łączne na 

liczbach wymiernych i niewymiernych, zajmowano się symetrią w układzie współrzędnych,  

zdarzeniami losowymi i elementów prawdopodobieństwa. Również wykonywano zadania z 

tekstem dotyczące brył obrotowych, w ten sposób jednocześnie ćwicząc czytanie ze 

zrozumieniem.  

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze miały na celu uzupełnienia wiadomości z klasy szóstej 

tak,  aby nauka w siódmej klasie była łatwiejsza do przyswojenia. 

 

Zajęcia teatralne  wyrównujące dysproporcję edukacyjne dla uczniów mających 

trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych  

Zajęcia prowadzone w takim samym trybie jak w poprzednim kwartale. Wyrównywanie 

braków edukacyjnych w zakresie głośnego czytania, czytania ze zrozumieniem, gramatyki, 

ortografii oraz tworzenia prac pisemnych z języka polskiego z uwzględnieniem wskazówek 

nauczyciela. 
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych 

Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach 

 

Zadanie 15 (kształcenie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy, TIK) 

 

1) Angielski inaczej niż zazwyczaj – koło kulturowe 

 

2) Doskonalące zajęcia komputerowe dla dzieci młodszych (prowadzący – Daria 

Lomperta). 

Podczas doskonalących zajęć komputerowych w drugim kwartale dzieci uczyły się jak 

tworzyć proste ogłoszenia w edytorze teksów. Na ostatnich zajęciach uczniowie w ramach 

testu podsumowującego nabytą wiedzę, mieli za zadanie stworzyć zaproszenie na przyjęcie, 

które organizują dla swojej klasy z okazji zakończenia roku szkolnego oraz ogłoszenie dla 

nauczycieli, że takie przyjęcie się odbędzie. Podczas zadania dzieci wykorzystały wszystkie 

poznane dotąd metody pracy. 

 

3) Zajęcia rozwijające umiejętność komunikowania się poprzez zajęcia dziennikarskie 

W II kwartale uczestnicy zajęć przygotowywali nowy numer gazety, m.in.: dokonywali 

korekty tekstów, pisali artykuły, robili zdjęcia, przeprowadzali wywiad. Uczniowie pracowali 

w programie Publisher i w edytorze tekstów. Po stworzeniu projektu całej publikacji, gazeta 

była drukowana i bindowana, następnie je kolportowana. Uczestnicy zajęć dyskutowali 

również o tym, jak można zwrócić uwagę czytelników. W czerwcu 2019 roku uczniowie 

napisali artykuł dotyczący bezpiecznych zachowań oraz układali pytania do sondy szkolnej na 

ten temat. Również zajmowali się edytowaniem tekstów i opatrywaniem ich tytułami.  

Wytwarzane w ramach zajęć gazety są zawsze umieszczane na stronie internetowej szkoły, 

facebooku oraz rozprowadzane w wersji papierowej w klasach, grupach wychowawczych, 

wykładane w szkolnej kawiarence. 

W ramach przeprowadzonej w trakcie ostatnich zajęć ewaluacji uczestnicy zajęć ocenili, że 

praca na zajęciach sprawiała im przyjemność i chętnie wykonywali poszczególne zadania.  

 
4) Zajęcia wspierające rozwój talentów artystycznych "Koło fotograficzne” 

Podczas spotkań uczniowie mieli okazję samodzielnie wykonać zaprojektowany przez siebie 

album na zdjęcia. Najpierw chłopcy dobrali odpowiednią ilość specjalnych kart z papierem 

pergaminowym, a następnie odpowiednio je dopasowali do gotowej okładki. W tym celu 

musieli je prawidłowo przyciąć. Przygotowane karty zostały również precyzyjnie ponacinane, 

aby można było osadzić na nich zdjęcia. Kolejnym krokiem było umieszczenie na nich 

fotografii z zajęć ze „Światłocienia”. Gotowy album został na końcu zszyty. Ostatnie zajęcia 

odbyły się na świeżym powietrzu. Podczas tego spotkania uczniowie fotografowali 

zmieniającą się przyrodę. 
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5) Koło przyrodnicze i krajoznawcze – zajęcia rozwijające 

 

6) Doskonalące zajęcia komputerowe uczniów starszych 

 

7) Zajęcia kreatywne rozwijające umiejętności szkolno – środowiskowe 

 

8) Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i interakcje międzyludzkie  

Na zajęciach uczestnicy bawili się przy muzyce  naśladując głosy zwierząt i utrwalali tekst 

bajki „Kot w butach”. Dzieci miały możliwość oglądnięcia ośrodkowej garderoby, gdzie 

przymierzali wybrane stroje. Na ostatnich zajęciach w tym roku szkolnym przygotowano dla 

dzieci słodki poczęstunek, przy którym omówiono plany związane z projektem na następny  

rok  szkolny.    

Podsumowaniem pracy na zajęciach w ramach projektu był występ u na deskach sceny  

w MOK-u w Policach na XII edycji Przeglądu wierszy „Wierszomania” organizowanego 

przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Policach z bajką dwujęzyczną polsko  

– niemiecką „ Czerwony kapturek”.  
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych 

Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach 

 

Zadanie 16 (indywidualizacja pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami 

edukacyjnymi) 

 

1) "Z matematyką za pan brat” -  zajęcia wyrównawcze z matematyki z elementami 

informatyki i programowania 

Na zajęciach uczniowie ćwiczyli logiczne myślenie poprzez gry planszowe oraz zabawy i gry 

logiczne w formie multimedialnej. Ćwiczyli również spostrzegawczość układając 

interaktywne puzzle. Na zajęciach wykorzystywano komputery oraz tablety jako pomoce 

dydaktyczne. 

 

     
 
Podczas spotkań dzieci wyrównywały zaległości i doskonaliły nabyte dotychczas 

umiejętności matematyczne. Przeprowadzone zajęcia obejmowały rozumienie czytanego 

tekstu w zadaniach matematycznych, wykładania potrzebnych danych i informacji do 

poprawnego rozwiązania zadań z tekstem,  kombinatoryki (matematyka w działaniu). 

Ponadto, uczestnicy wykonywali zadania dotyczące przemienności dodawania, poznali 

pojęcia sumy i różnicy, uczyli się mierzyć długość za pomocą kroków, stóp oraz przyborów 

mierniczych, porównywali zmierzone długości, obliczali ich różnicę. Na bieżąco powtarzana 

była również tabliczka mnożenia, dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym. 

Kształcone były również umiejętności praktyczne takie jak korzystanie z kalendarza,  

odczytywanie czasu na zegarze w takim zakresie, który pozwala na orientowanie się w 

ramach czasowych np. zajęciach szkolnych, rozpoznawanie będących w obiegu monet i 

banknotów, poznanie pojęcia dług i obowiązku spłaty go. 

W ramach niektórych zajęć do pracy z uczniami wykorzystywana była Metody Dobrego 

Startu oraz komputer z dostępem do zadań matematycznych ze strony www.matzoo.pl. 

  

    

http://www.matzoo.pl/
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2) Umiem powiedzieć - zajęcia z logopedii 

 

3) Grupa Makaton czyli rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w oparciu  

o wybrane formy teatralne i muzyczne 

Drugi kwartał  obfitował w wydarzenia kulturalne, w których uczestniczyli uczniowie 

tworzący grupę Makaton. Finałem pracy w tym roku szkolnym był mini recital uczniów, 

który odbył się 11 czerwca 2019 roku, a został adresowany do rodziców dzieci. Występ był 

podsumowaniem działań grupy i zawierał ,,wytwory" tegorocznej pracy, a składał się głównie 

z form muzycznych. Z okazji Dnia Matki grupa zaprezentowała przedstawienie teatralne bajki 

,,O rybaku i złotej rybce”, które zostało bardzo ciepło przyjęte przez przybyłą publiczność. 

Wykonywane do piosenek gesty były autorstwa twórców szczecińskich, głównie zespołu 

Filipinki. Repertuar ten został również zaprezentowany w trakcie Polickiego Przeglądu 

Piosenki, Festynie na Jasnych Błoniach "Żyj Aktywnie" oraz Przetworniku. 

 

4) Usprawnianie narządów mowy i słuchu  

W ramach projektu odbyły się indywidualne zajęcia w oparciu o ćwiczenia gramatyczne 

wokół tematyki: Teatrzyk kukiełkowy. W zajęciach udział brało czworo dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym, dwóch chłopców i dwie dziewczynki. Metody pracy dostosowane zostały 

do umiejętności i możliwości młodszych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  

i ruchową. Celem przeprowadzonych zajęć było wzbogacanie słownictwa oraz kształtowanie 

umiejętności poprawnego stosowania form gramatycznych. 

 

        
 

 

5) Terapii Ręki czyli korekcja w zakresie zaburzeń manualnych 

 

6) Zajęcia wyrównawcze z matematyki 

 

7) Indywidualne konsultacje dla uczniów z zakresu kompetencji cyfrowych 

Uczniowie nadal uczyli się obliczeń matematycznych oraz zasad budowy tabliczki mnożenia. 

Na kolejnych zajęciach uczniowie utrwalali i rozwijali swoją wiedzę na temat wykorzystania 

danych i odpowiedniego ich przedstawienia. Przerobiony materiał wykorzystany został przez 

uczestników zajęć w zależności od ich potrzeb, możliwości i chęci  (pochwalenia się nowymi 

umiejętnościami). 
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8) Usprawnianie metodą Integracji Sensorycznej. 

Zajęcia polegające na usprawnianiu dzieci metodą integracji sensorycznej prowadzone były  

w formie zabawy, połączonej z celowym działaniem, mającym na celu optymalizację 

docierających do dziecka bodźców z otoczenia, poprzez stymulację podstawowych układów 

zmysłów: dotykowego, przedsionkowego i czucia głębokiego oraz różnicowania smaków. 

Terapia prowadzona była z wykorzystaniem specjalnych sprzętów podwieszanych, (m.in. 

huśtawek, hamaków terapeutycznych, „helikoptera”), wałków terapeutycznych, jeżyków, 

ring, piłeczek, woreczków, deskorolek terapeutycznych, równoważni, ścieżek sensorycznych. 

Celem terapii była stymulacja napięcia mięśniowego, układu nerwowego poprzez 

wykonywanie różnego typu zadań z wykorzystaniem ww. sprzętu. Zajęcia miały na celu 

wypracowanie odpowiednich reakcji adaptacyjnych, poprawę funkcjonowania dziecka, 

poprawę planowania ruchu (praksji), reakcji równoważnych, obustronnej koordynacji, czucia 

ciała w przestrzeni oraz poprawę motoryki dużej i małej. 

 

     
 

9) Pokonywanie barier w czytaniu i pisaniu 

Podczas zajęć uczniowie uczyli się omawiać sytuacje przedstawione na ilustracjach. 

Kolejnym etapem były samodzielne próby omawiania sytuacji z jednoczesnym 

odczytywaniem samogłosek, wyrażeń dźwiękonaśladowczych oraz sylab z głoską P, M, W. 

Oprócz nauki czytania uczniowie wykonywali ćwiczenia ogólnorozwojowe m.in. układali i 

omawiali treść historyjek obrazkowych, składali obrazki z części, wyszukiwali różnice na 

obrazkach, układali układanki według wzoru, rozpoznawali dźwięki z otoczenia, konstruowali 

szeregi wg określonej sekwencji. Zajęcia odbywały się w konwencji gier i zabaw.  
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych 

Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach 

Zadanie 18 (doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli) 

 

Indywidualne konsultacje dla nauczycieli w zakresie kompetencji cyfrowych  

i wykorzystanie ich na lekcjach przedmiotowych 

Podczas spotkań indywidualnych z nauczycielami rozwiązywane były problemy związane z 

obsługą E-dziennika, m. in. odzyskiwanie hasła, korekta nazw przedmiotów, uzupełnianie 

wpisów w e-dzienniku przygotowanie świadectw dla absolwentów, uzupełnianie danych 

uczniów. 

 
Udział w krajowej konferencji stowarzyszenia nauczycieli matematyki 

W dniach 8 – 11.02.2019 r. w ramach projektu nauczyciele z SOSW nr 1 w Policach 

uczestniczyli w XXVIII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki 

zorganizowanej w Opolu pod hasłem: „Matematyka Przyszłością”. Podczas konferencji 

odbyły się wykłady i warsztaty doskonalące kompetencje zawodowe nauczycieli matematyki 

w zakresie wiedzy merytorycznej, metodycznej i komunikacyjnej, na wszystkich etapach 

nauczania. Szkolenie o łącznym wymiarze 40 godzin obejmowało wykłady, warsztaty, 

dyskusje, zajęcia dotyczące m. in. nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania 

matematyki wykorzystujących najnowsze narzędzia TIK, realizację przez nauczycieli zadań 

mających na celu podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, zmian  

w systemie egzaminów zewnętrznych. 

 
Makaton II – szkolenie 

17 marca 2019 roku nauczyciele z SOSW nr1 w Policach uczestniczyli w szkoleniu Makaton 

II stopień. Szkolenie to miało formę praktyczną, a uczestnicy poznawali gesty i symbole 

graficzne systemu Makaton II Poziom Zaawansowany tj. ok. 150 gestów i 150 symboli.  

W Makatonie każde pojęcie ma odpowiedni symbol (znak graficzny). Znaki graficzne 

Makatonu to czarno-białe rysunki liniowe, które mają swoje znaczenie. Dzięki opanowaniu 

tej metody nauczyciele będą mogli porozumiewać się z dziećmi, dla których mowa stanowi 

nadal wielką trudność. 

 
Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie logopedii 

„Logopedia szkolna – terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej” to kierunek 

studiów podjętych przez 2 nauczycieli od 22.03.2019 roku w ramach projektu. Po ukończeniu 

studiów nauczyciele zdobędą kwalifikacje do pracy na stanowisku logopedy szkolnego i będą 

mogli prowadzić zajęcia logopedyczne w szkołach, przedszkolach oraz innych placówkach. 

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z Wyższej Szkoły Humanistycznej w Szczecinie. 

 
Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie surdopedagogiki 

Piętnastu nauczycieli z SOSW nr 1 w Policach w ramach projektu 8.3 rozpoczęło w kwietniu 

2019 roku studia podyplomowe w zakresie surdopedagogiki. Umożliwiają one nauczycielom 

uzyskanie niezbędnych kwalifikacji do realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczo-

wychowawczych i rewalidacyjnych wobec dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 

słuchową. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z Wyższej Szkoły Humanistycznej  

w Szczecinie. 
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Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie tyflopedagogiki 

Nauczyciele z SOSW nr 1 w Policach podczas studiów podyplomowych w zakresie 

tyflopedagogiki zdobywają wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogli pracować  

z uczniami niewidzącymi bądź słabowidzącymi. Studia rozpoczęły się w kwietniu 2019 roku  

i prowadzone są przez wykładowców z Wyższej Szkoły Humanistycznej w Szczecinie. 

 

Zadanie 19 (doradztwo zawodowe) 

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego prowadzone były w formie indywidualnych 

spotkań uczniów z doradcą zawodowym. Uczniowie wypełniali kwestionariusze osobowe.  

W trakcie spotkań uczniowie przy pomocy doradcy analizowali m.in. swoje mocne i słabe 

strony, zastanawiali się, na miarę swoich możliwości, nad wyborem dalszej drogi kształcenia. 

Spotkania pomagały uczniom poznać lepiej siebie i dowiedzieć się wiele o zawodach, które są 

brane pod uwagę w przyszłej edukacji. Podczas zajęć uczniowie, mieli możliwość wykonania 

testów m.in. na inteligencję wieloraką, co być może pomoże im przy wyborze kierunku 

dalszej nauki. W trakcie zajęć uczniowie, przy wsparciu doradcy, poznali czynniki wyboru 

przyszłej szkoły oraz wartości, którymi będą kierować się w wyborze zawodu. 


