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ZAJĘCIA DODATKOWE Z PIEKARSTWA 

W ramach Projektu realizowanego w naszej szkole trójka 

uczniów klasy II b kierunku piekarz uczestniczyła w zajęciach 

dodatkowych. Odbywały się one raz w tygodniu we wtorki. 

Zorganizowane zostały w celu podniesienia wiedzy teoretycznej 

poznania nowych metod technologicznych piekarstwa.  

      Maciej Jankowski 

ZAJĘCIA DODATKOWE Z OGRODNICTWA 

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy Ie. Celem zajęć było 

powtórzenie tematów lekcyjnych z zakresu ogrodnictwa, 

sprawiających uczniom najwięcej trudności. Uczestnicy 

doskonalili również podstawowe umiejętności z zakresu 

swojego zawodu takie jak siew, sadzenie i pielęgnowanie 

roślin.     Renata Gaworska 

Marcin W. Chętnie uczestniczyłem w zajęciach, które 

prowadziła p. Renata. Chociaż pracy było dużo i była ciężka 

warto było przychodzić, bo nie tylko uczyliśmy się ale  

i ciekawie a także wesoło spędzaliśmy ten czas. Oczywiście najfajniej było kiedy mogliśmy już zbierać 

truskawki. 

ZAJĘCIA DODATKOWE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH KIERUNKU MECHANIK 
Uczniowie klas I b, II c, III b uczęszczali na zajęcia 

dotyczące budowy pojazdów samochodowych  

i eksploatacji pojazdów. Każda klasa realizowała  

2 godziny w miesiącu. Podczas zajęć wyjaśniano 

zagadnienia, z którymi uczniowie mieli najwięcej 

problemów, bądź omawiano zagadnienia tematyczne, 

które szczególnie interesowały uczestników.  

W zajęciach wykorzystywane były fachowe 

wydawnictwa techniczne, płyty VCD oraz Internet.  

Z przebiegu zajęć zadowoleni byli wszyscy uczniowie, 

ale najbardziej aktywnymi uczestnikami byli Sebastian 

D. oraz Patryk B.  
Patryk B. To niezwykle interesujące dla mnie zajęcia, ponieważ interesuję się samochodami i swoją 

przyszłość wiążę z mechaniką samochodową. Chętnie będę uczestniczył w nich w przyszłym roku. 

     

PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO 
 
Od marca do końca maja realizowane były dodatkowe 

zajęcia z przepisów ruchu drogowego. Uczestniczyli w nich 

uczniowie, którzy uczęszczają na kurs prawa jazdy kategorii 

A/B. podczas zajęć młodzież poznawała zagadnienia 

dotyczące pierwszeństwa przejazdu, skrzyżowania, 

zachowania się na rondzie oraz doskonaliła swoją wiedzę na 

testach egzaminacyjnych, które za każdym podejściem 

wypadały coraz lepiej.   Krzysztof Podraska 


