Stowarzyszenie Przyjaciół ZSEiO w Przemyślu
37-700 Przemyśl, ul Kilińskiego 10, tel. 016 678 30 01, e-mail: przyjacielezseio@op.pl

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Przyjaciół ZSEiO w Przemyślu
za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r.

Zawartość sprawozdania
1

DANE ORGANIZACJI ............................................................................................................................................ 2
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2

NAZWA, SIEDZIBA I ADRES ............................................................................................................................................ 2
DANE IDENTYFIKACYJNE ............................................................................................................................................... 2
KONTAKT .................................................................................................................................................................. 2
KRS ......................................................................................................................................................................... 2
DANE CZŁONKÓW ZARZĄDU.......................................................................................................................................... 2
DANE CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ........................................................................................................................... 2
CELE STATUTOWE ....................................................................................................................................................... 2

REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH ................................................................................................................... 3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

FINANSOWE WSPIERANIE UCZNIÓW ................................................................................................................................ 3
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ........................................................................................................................ 3
PODARUJ DZIECIOM RADOŚD ......................................................................................................................................... 4
AKCJA KRWIODAWSTWA .............................................................................................................................................. 4
POMOC DLA JULII KIERKAŁO.......................................................................................................................................... 5
KONKURS INFORMATYCZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ............................................................................................................ 5
INTEGRACYJNY RAJD ”ELEKTRONIKA” .............................................................................................................................. 6
KURS ECDL DLA UCZNIÓW ........................................................................................................................................... 7
EKOLOGICZNA AKCJA KOMPUTERY ZA TONERY .................................................................................................................. 7
BEZPIECZNE FERIE .................................................................................................................................................. 8
ROZWÓJ I KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI ................................................................................................................ 10

Spis ilustracji
RYSUNEK 1 – NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE ZSEIO ODDAJĄCY KREW – WIOSNA 2009 ............................................................................... 4
RYSUNEK 2 - NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE ZSEIO ODDAJĄCY KREW - JESIEO 2009 ................................................................................... 5
RYSUNEK 3 - GRUPOWE ZDJĘCIE UCZESTNIKÓW RAJDU ..................................................................................................................... 7
RYSUNEK 4 - WSPÓŁZAWODNICTWO W PRZECIĄGANIU LINY .............................................................................................................. 7

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół ZSEiO w Przemyślu za 2009r.

str. 1 z 10

Stowarzyszenie Przyjaciół ZSEiO w Przemyślu
37-700 Przemyśl, ul Kilińskiego 10, tel. 016 678 30 01, e-mail: przyjacielezseio@op.pl

1
1.1

Dane organizacji
Nazwa, siedziba i adres
Nazwa:
Stowarzyszenie Przyjaciół ZSEiO w Przemyślu
Siedziba: Przemyśl
Adres:
37-700 Przemyśl, ul Kilińskiego 10

1.2

Dane identyfikacyjne
NIP:
795-24-31-202
Numer REGON: 180278537

1.3

Kontakt
Telefon:
e-mail:

1.4

16 678 30 01
przyjacielezseio@op.pl

KRS
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 02.05.2007 r.
Numer KRS:
0000279970

1.5

Dane członków Zarządu
Prezes zarządu
Wiceprezes
Wiceprezes
Członek zarządu
Członek zarządu
Członek zarządu
Członek zarządu

1.6

Maciej Karwowski , zam. w Przemyślu
Alina Nagórna – Łukasińska, zam. w Przemyślu
Andrzej Seneczko, zam. w Przemyślu
Magdalena Kowalska, zam. w Przemyślu
Ewa Nogaj, zam. w Przemyślu
Małgorzata Tobiasz, zam. w Przemyślu
Magdalena Śliwka, zam. w Przemyślu

Dane członków Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący
Członek
Członek

1.7

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

Wioletta Hawaj, zam. w Przemyślu
Ewa Chudzicka, zam. w Przemyślu
Wojciech Psik, zam. w Przemyślu

Cele statutowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

aktywizacja i wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży,
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
promowanie młodych talentów,
działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
ochrona środowiska i kształtowanie świadomości ekologicznej,
przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom,
wspieranie przedsiębiorczości oraz inicjatyw gospodarczych w społeczności lokalnej.
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2
2.1

Realizacja celów statutowych
Finansowe wspieranie uczniów

Realizując cel „wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży”, członkowie
stowarzyszenia przekazywali część swego wynagrodzenia na szkolne konto stypendialne
z przeznaczeniem na finansowe wsparcie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Osobą odpowiedzialną za koordynowanie akcji była pani Ewa Chudzicka.
Zbierane środki finansowe gromadzone na wydzielonym rachunku szkolnym za wiedzą i zgodą
dyrektora szkoły pochodziły z dobrowolnych comiesięcznych składek od wielu nauczycieli
zatrudnionych z Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących. W akcji brali udział również
nauczyciele nie zrzeszeni w Stowarzyszeniu. Pomoc finansowa przeznaczona była dla uczniów szkoły
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Od stycznia do grudnia zebrano łącznie 9885 zł.
Rozdzielono łącznie 106 zapomóg losowych na łączną kwotę 9680 zł i trzy nagrody rzeczowe na
kwotę 205 zł. Średnia kwota zapomogi wynosiła 91,30 zł. Przeprowadzona akcja jednoczy i scala
środowisko nauczycielskie i uczniowskie. Uczniowie czują troskę nauczycieli i ich wsparcie w chwili kiedy
znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.
Akcja finansowego wspierania najbardziej potrzebujących uczniów spotkała się z bardzo ciepłym
przyjęciem w naszym lokalnym środowisku. Będzie systematycznie kontynuowana.
Zestawienie rozdzielonych zapomóg:
- luty 2009
- wsparto finansowo 21 uczniów na łączna kwotę
1410 zł
- kwiecień 2009
- wsparto finansowo 24 uczniów na łączna kwotę
1320 zł
- czerwiec 2009
- wsparto finansowo 13 uczniów na łączna kwotę
1540 zł
- czerwiec 2009
- przyznano 3 uczniom nagrody rzeczowe o wartości 205 zł
- wrzesień 2009
- wsparto finansowo 3 uczniów na łączna kwotę
390 zł
- październik 2009
- wsparto finansowo 19 uczniów na łączna kwotę
2300 zł
- listopad 2009
- wsparto finansowo 26 uczniów na łączna kwotę
2720 zł

2.2

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Realizując cel „wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”, członkowie
stowarzyszenia ufundowali stypendia edukacyjne i zapomogi losowe uczniom znajdującym się
w bardzo trudnej sytuacji życiowej z przyczyn losowych. Osobami odpowiedzialnymi za
koordynowanie akcji byli pani Wioletta Hawaj oraz panowie Maciej Karwowski i Andrzej Seneczko.
Wyboru najbardziej potrzebujących uczniów dokonano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
uwzględniając głosy wszystkich wychowawców.
Na podstawie opinii nauczycieli Zarząd Stowarzyszenia przyznał 20 stypendiów po 150 zł i jedną
zapomogę losową w wysokości 1000zł. Stypendia są sukcesywnie wypłacane w kolejnych miesiącach roku
szkolnego 2009/2010,
Środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodziły z odpisu 1% przekazanego Stowarzyszeniu
przez urzędy skarbowe z Jarosławia, Krakowa, Nowej Huty, Opoczna, Pruszkowa , Przemyśla, Przeworska,
Wrocławia.
W roku kalendarzowym 2009 Stowarzyszenie Przyjaciół ZSEiO otrzymało z odpisu 1% przekazanego
przez podatników rozliczających się w urzędach skarbowych kwotę 3 532,91 zł.
W celu pełnego zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę przyznanych stypendiów
przeprowadzono na terenie szkoły akcje charytatywne zainicjowane przez panie Małgorzatę Tobiasz
i Wiolettę Hawaj, w ramach których pozyskano brakujące środki finansowe.
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2.3

Podaruj dzieciom radość

Realizując cele „wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz wszechstronne
wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży”, członkowie stowarzyszenia zorganizowali akcję „Podaruj
dzieciom radość” polegającą na przekazaniu młodszemu rodzeństwu uczniów, których rodziny
znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, paczek świątecznych. Osobą odpowiedzialną za
koordynowanie akcji byli pani Wioletta Hawaj, panowie Andrzej Seneczko i Robert Bal.
03.12.2009 r. pani Wioletta Hawaj i pan Robert Bal przeprowadzili akcję Mikołajkową dla rodzin
biedniejszych z Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu. Informacje o najbardziej
potrzebujących pomocy rodzinach uzyskano od szkolnego pedagoga. Dzięki otrzymanej kwocie od
Stowarzyszenia zostało zrobionych 16 paczek mikołajkowych na łączna kwotę 640zł.
Część z nich została dostarczona bezpośrednio do domów dzięki Mikołajowi – Robertowi Balowi i
pomocnicy Mikołaja Wioletcie Hawaj.
Środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodziły z aukcji sprzedaży ciast w Zespole Szkół
Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu zorganizowanych przez panią Wiolette Hawaj przy
pomocy uczennic III a i III e w okresie od września do listopada 2009r podczas których zebrano kwotę 872zł.

2.4

Akcja krwiodawstwa

Realizując cel „działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia”, stowarzyszenie
zorganizowało akcje krwiodawstwa. Osobą odpowiedzialna za koordynowanie akcji byli pan
Wiesław Brud i pani Agnieszki Tymoczko.
Dnia 22 maja 2009 roku uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu
kolejny raz oddawali honorowo krew. Była to akcja inna niż zwykle – dzięki współpracy z panią Barbarą
Domańską akcja odbywała się w Stacji Krwiodawstwa Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu. Część uczniów
na miejsce akcji została dowieziona karetkami pogotowia. Zainteresowanie było spore i przerosło
oczekiwania organizatorki tej akcji, pani Agnieszki Tymoczko, która wspólnie z przemyskim oddziałem PCK
oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Rzeszowa zachęca młodych ludzi do
honorowego oddawania krwi.
Uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu z wielką cierpliwością
wypełniali bardzo szczegółowe ankiety i poddawali się badaniom lekarzy. Dla kilku z nich na tym etapie
przygoda z krwiodawstwem się zakończyła. Dziewczyny z ”Elektronika” są co prawda zgrabne i szczupłe, ale
okazywało się często, że za szczupłe… no i te kolczyki w męskich uszach - niebezpieczne. Wstępne badania
krwi przyczyniły się do wykrycia u kilku uczniów chorób, o których wcześniej nie wiedzieli. Tak więc
przeprowadzanie podobnych akcji ma i tę zaletę, że można monitorować stan zdrowia uczniów.
Wyniki akcji: 40 uczniów i 3 nauczycieli przystąpiło do akcji, a 33 spośród nich oddało 14,85
litra krwi .Uczniowie „Elektronika” od wielu lat oddają honorowo krew. Doskonale rozumieją, że chodzi tu o
ratowanie ludzkiego życia. Uczestnictwo w tego rodzaju przedsięwzięciach zaszczepia im potrzebę
bezinteresownej pomocy potrzebującym, dla wielu jest to przygoda na wiele lat. Krwiodawstwo to forma
współczesnego patriotyzmu.

Rysunek 1 – Nauczyciele i uczniowie ZSEiO oddający krew – wiosna 2009

Na przełomie września i października uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących
w Przemyślu kolejny raz oddawali honorowo krew – tym samym zadali kłam opinii o samolubstwie
współczesnej młodzieży. Na nich po prostu można liczyć.
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Chęć pomocy innym była tak ogromna, że przerosła oczekiwania organizatorów tej akcji: Agnieszki
Tymoczko i Wiesława Bruda, który od kilku lat wspólnie z przemyskim oddziałem PCK oraz Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Rzeszowa zachęcają młodych ludzi do „dzielenia się darem
serca”. Dlatego też akcja trwała dwa dni: 29 września i 1 października 2009 roku i odbywała się w Stacji
Krwiodawstwa Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu. W akcji uczestniczyło 77 uczniów z czego po
dokładnych badaniach lekarskich krew oddało 59. Udało się zebrać 26,5 litra krwi.
W dniach 3-4 grudnia 2009 roku odbyła się akcja krwiodawstwa zorganizowana wraz z panią Barbarą
Domańską ze Stacji Krwiodawstwa Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu. Czterdziestu uczniów i trzech
nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu zostało Świętymi Mikołajami i
ofiarowało najdroższy prezent na świecie – krew, która uratuje niejedno życie. Oddaliśmy łącznie 17 litrów
krwi.

Rysunek 2 - Nauczyciele i uczniowie ZSEiO oddający krew - jesień 2009

Nie każdy jest gotów na czyny tego typu, wiele osób zrezygnowało z powodu strachu na widok krwi,
a także igieł. Ci ludzie o wielkim sercu zazwyczaj kierowali się rozsądkiem, współczuciem a nawet starali się
postawić sytuacji tych osób, którym ta krew ratuje życie, których to dla nich, podjęli takie wyzwanie.
Stwierdzili, że chcą pomóc komuś, bo kiedyś sami mogą potrzebować takiej pomocy.
Po całej akcji "krewniacy" dostali nagrodę w postaci czekolady, chociaż i tak sądzą, że lepszą
nagrodą dla nich była satysfakcja z tego, iż mogli pomóc drugiemu człowiekowi.

2.5

Pomoc dla Julii Kierkało

Realizując cele „działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia” stowarzyszenie
zorganizowało zbiórkę środków finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie operacji Julii
Kierkało z Medyki. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie akcji były panie Małgorzata

Tobiasz i Magdalena Kowalska.
Towarzystwo Przyjaciół ZSEiO w Przemyślu we współpracy ze Szkolnym Kołem Caritas I Samorządem
Uczniowskim przy Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu przeprowadziło kwestę mającą
na celu zgromadzenie środków pomocnych w leczeniu raka mózgu dwuletniej Julii Kierkało z Medyki.
Akcję w ZSEiO nadzorowała pani Małgorzata Tobiasz, która wyznaczyła uczniów mających zająć się
kwestą. Pieniądze zbierano do przygotowanych przez Szkolne Koło Caritas puszek.
Zebrano pieniądze, które w kwocie 810 PLN zostały wpłacone na konto rodziców dziewczynki.
Więcej informacji o postępach w leczeniu Julii można przeczytać pod adresem http://juliakierkalo.bloog.pl/ .

2.6

Konkurs informatyczny dla gimnazjalistów

Realizując cele „aktywizacji i wszechstronnego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży” oraz
„promowanie młodych talentów” stowarzyszenie zorganizowało konkurs informatyczny dla
gimnazjalistów. Konkurs objął patronatem Podkarpacki Kurator Oświaty. Osobami
odpowiedzialnymi za koordynowanie akcji są pan Wojciech Psik oraz pan Marek Zawadzki.
Konkurs był realizowany w czterech etapach. W listopadzie 2008 rozpoczął się nabór uczestników
konkursu. Uczestnicy zgłosili akces uczestnictwa rejestrując się na stronie o adresie
http://konkurs.zseio.net.pl. Do końca roku rozwiązali online I turę zadań opublikowanych na portalu strony
konkursowej.
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W roku 2009 rozwiązywali w dwóch turach zadnia online umieszczane na stronie konkursu.
Wyłoniono 20 laureatów, którzy zostali zaproszeni do uczestnictwa w eliminacji finałowej na terenie ZSEiO.
Wszystkim uczestnikom eliminacji finałowych zostały pokryte koszty dojazdu.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce - Marcin Kaczmarz - OSM II st. w Przemyślu (38 punktów)
II miejsce - Hubert Kołcz – Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu
(37 punktów)
III miejsce – Rafał Zalcman – Gimnazjum Nr 4 w Przemyślu (35,5 punktów)
Osoby wyróżnione:
1. Paweł Kopciewicz – OSM II stopnia w Przemyślu (30 punktów)
2. Katarzyna Stępień – OSM II stopnia w Przemyślu (29 punktów)
3. Dominik Wojnar – OSM II stopnia w Przemyślu (28,5 punkta)
4. Adrian Cichocki – Gimnazjum nr 4 w Przemyślu (26 punktów)
5. Wojciech Winsławski – OSM II stopnia w Przemyślu (26 punktów)
Nagrody ufundowała laureatom konkursu firma ZETO-Rzeszow Sp. z o. o., której serdecznie
dziękujemy za finansowe wsparcie.

2.7

Integracyjny rajd ”Elektronika”

Realizując cel „działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji” oraz
„działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia” stowarzyszenie zorganizowało Integracyjny
rajd dla klas pierwszych. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie akcji była pani Barbara Jałocha.
Integracyjny rajd dla klas pierwszych odbył się 15 listopada 2009r. Uczestniczyło w nim 210 uczniów i
18 nauczycieli - opiekunów i wychowawców. Organizatorem rajdu była pani Barbara Jałocha.
Cele rajdu:
-

zintegrowanie uczniów i nauczycieli,
ustalenie wspólnych reguł współpracy pomiędzy klasami a wychowawcami,
wzajemne poznanie się,

Czas trwania -

6 godzin

Przebieg rajdu:
-

piesze przejście od szkoły do fortu Helicha,
wspólny posiłek,
zabawy służące poznaniu się i integracji (autoprezentacja klas, przeciąganie liny),
podsumowanie konkursów oraz rozdanie nagród,
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Rysunek 3 - Grupowe zdjęcie uczestników rajdu

2.8

Rysunek 4 - Współzawodnictwo w przeciąganiu liny

Kurs ECDL dla uczniów

Realizując cele „wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” oraz „aktywizacji
i wszechstronnego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży” stowarzyszenie zorganizowało kurs
ECDL dla uczniów naszej szkoły. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie kursu jest pan Marek
Zawadzki.
Szkolne koło ECDL rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2009 roku z inicjatywy prowadzącego
zajęcia. Celem prowadzenia Szkolnego Koła ECDL było przygotowanie uczestników do zdania egzaminów z
poszczególnych modułów, które należy zdać aby otrzymać certyfikat potwierdzający znajomość obsługi
komputera oraz programów użytkowych.
Od września 2009 egzaminy ECDL można przeprowadzać tylko w certyfikowanych laboratoriach, w
związku z czym we wrześniu rozpocząłem procedurę certyfikacji pracowni 32 jako laboratorium edukacyjne
ECDL, w wyniku czego dnia 11.01.2010 otrzymaliśmy oficjalne pismo z Polskiego Towarzystwa
Informatycznego, zaświadczającego że nasza pracownia otrzymała status laboratorium edukacyjnego ECDL.
Jest to pierwsze laboratorium w Przemyślu.
10
10
Zajęcia przygotowujące do egzaminów odbywają się w każdy wtorek w godzinach 15 do 16 w sali
32. W dniu 12.01.2009 miała miejsce wizytacja okręgowego koordynatora ECDL – p. Tomasza Pardeli
Na zajęcia uczęszcza 10 osób. Prowadzony jest dziennik zajęć pozalekcyjnych, na zajęciach
sprawdzam obecność. W chwili obecnej uczestnicy kółka zdali łącznie 9 egzaminów. Jeden z 3 uczniów
zakończyło certyfikację i oczekuję na certyfikat, pozostali powinni otrzymać certyfikaty pod koniec roku
szkolnego.

2.9

Ekologiczna akcja Komputery za tonery

Realizując cel „ochrona środowiska i kształtowanie świadomości ekologicznej”
stowarzyszenie zorganizowało szkolną zbiórkę zużytych tonerów i baterii. Osobą odpowiedzialną
za koordynowanie akcji był pan Marek Zawadzki
Akcja polega na zbiórce odpadów będących problemem współczesnej cywilizacji - zużytych pustych
kartridży po drukarkach komputerowych. Okazuje się że są to odpady niezwykle wartościowe - nadające się
do powtórnego użytku. Szkoły po zgłoszeniu się i podpisaniu umowy otrzymują specjalne kartony do
składowania zebranych odpadów. Po ich wypełnieniu firma spedycyjna odbiera je do segregacji - na koszt
organizatorów. Nadające się do recyklingu są skupywane wg. aktualnego cennika, a nienadające się
utylizowane.
Akcja ma dwa aspekty:
-

ekonomiczny - za kartridże zakwalifikowane do skupu szkoła otrzymuje pieniądze zgodnie
z cennikiem. Nie są kwoty małe - kartridże kosztują w skupie od kilku do kilkunastu złotych. Za
200 sztuk najdroższych odpadów kartridży można kupić nowoczesny komputer czy
kserokopiarkę,

-

ekologiczny - w Polsce użytkownicy drukarek kupują ok. 4 mln kartridży rocznie. Po zużyciu ok.
10% z nich trafia do refabrykacji, pozostałe 3,6 mln ląduje w koszu a potem na wysypisku.
Powstaje góra odpadów zawierających resztki tuszu lub tonera drukarskiego i obudowy
plastikowe. Zebrane kartridże są kierowane do nowoczesnych linii produkcyjnych, gdzie
z odpadów powstają pełnowartościowe produkty, o parametrach porównywalnych z oryginalnymi,
ale tańsze o 30%.

Na terenie szkoły zebrano w 2009r 18 kg baterii oraz ponad 120 sztuk kartridży na łączną sumę 180
PLN
Informacje o ilościach zebranych sztuk zakwalifikowanych do refabrykacji są publikowane na stronie
WWW o adresie http://www.kzt.oswiata.org.pl/
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2.10 Bezpieczne ferie
Realizując cele „przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom” oraz „aktywizacji
i wszechstronnego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży” stowarzyszenie zapewniło ciekawe
formy spędzenia czasu podczas ferii zimowych . Osobą odpowiedzialną za koordynowanie zajęć
była pani Ewa Nogaj.
Wykaz zajęć realizowanych społecznie przez nauczycieli
w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu
podczas ferii zimowych (od 14 do 25 stycznia 2009)
Lp.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Dla

Data
realizacji

Czas
realizacji

Sala

1.

Próbna matura ustna z j.
angielskiego

A. Cyran

maturzyści
kl. 3a, 3g

31.01.2009

10

00

5-6 h

Sala
16

2.

Stowarzyszenie przeciw agresji –
scenki próbne

W. Hawaj

uczniowie
kl. 3b

03.02.2009

10

00

2h

Sala 18

3.

Próbna matura z j. niemieckiego

A. Rusinowska

maturzyści
kl. 3c

03.02.2009
05.02.2009

10

30

4h

Sala 7

4.

Próbny egzamin z
przedsiębiorczości

W. Hawaj

uczniowie
kl. 4u, 4t, 4x, 4y

03.02.2009

12

00

1h

Sala 18

5.

Próbna matura z WOS

J. Hrynkiewicz

maturzyści
kl. 3a, 3b, 3e, 4x

03.02.2009

10

30

2-3 h

Sala 6

6

Próbna matura z j. angielskiego

A. KoterbickaPaśko
J. Omachel

maturzyści
kl. 3a, 3d

02.02.2009
03.02.2009

8

4h

Sala
językow
a

7.

Próbna matura z j. niemieckiego

M. MareschJarecka

maturzyści
kl. 3d

02.02.2009

10

2-3 h

Sala 2

8.

Próbna matura ustna z j.
angielskiego

A. Rachwał

uczniowie
kl. 3f, 4x

03.02.2009
04.02.2009

8

00

6-7 h

Sala 8

9.

Praca z uczniem słabym

R. Jabłońska

uczniowie kl.
03.02.2009
1d, 1e, 1x, 2k, 2e

9

00

2-4 h

Sala 7

10.

Powtórka z j. polskiego

E. Pietruszka

uczniowie
kl. 4t, 4u

02.02.2009

10

2h

Sala 30

11.

Praca z uczniem zdolnym

M. Strama

uczniowie
kl. 3a

02.02.2009

9

2h

Sala 24

12

Zajęcia „czytanie ze zrozumieniem”

A. Horbaczek

uczniowie
kl. 2e, 2d, 3f

02.02.2009

10

00

2h

Sala 1

13.

Próbna matura z WOS

B. Jaszczyszyn

maturzyści

03.01.2009

10

00

2h

Sala 11

14.

Próbna matura ustna z j.
angielskiego

N. Bigas
J. Omachel

uczniowie
kl. 3d, 4t

04.02.2009

8

4h

Sala
językow
a

15.

Zajęcia wyrównawcze z chemii

B. Jakubiec

wszyscy chętni

02.02.2009

10

00

2h

Sala 31

16.

Zajęcia dla maturzystów z j.
niemieckiego

A. Czopowska

maturzyści
kl. 3g

02.02.2009

10

30

3h

Sala 17

17.

Zajęcia dodatkowe

N. Bigas

maturzyści
kl. 4t

03.02.2009

10

00

3h

Sala
językow
a

18.

Turniej gier sieciowych

M. Zawadzki

chętni uczniowie

06.02.2009

9

00

3h

Sala 32
i 34

19.

Turniej gier sieciowych

K. Wanat

chętni uczniowie

06.02.2009

9

00

3h

Sala 32
i 34
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20.

Zajęcia dla maturzystów z
matematyki

A. Roczniak

uczniowie
kl. 4y, 4u

03.02.2009

9

21.

Zajęcia do matury z matematyki

E. Chudzicka

uczniowie kl.
1b, 1c, 1e, 2c, 2e

02.02.2009

22.

Próbna matura z j. angielskiego

M. KądziołkaKostecka

uczniowie
kl. 3e, 3g

M. Łapińska

23. Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego

30

2h

Sala 23

9

00

3h

Sala 5

02.02.2009

8

30

4,5 h

Sala 25

uczniowie
kl. 1c, 2c

05.02.2009

9

00

3h

Sala 16

00

3h

Sala 10

24.

Próbna matura ustna z fizyki
arkusz rozszerzony

R. Szczupak

uczniowie klas
trzecich

02.02.2009

9

25.

Próbna matura z historii

J. Bazak
M. Marekwica

uczniowie klas
trzecich

02.02.2009

10

30

3h

Sala 11

26.

Projekcja filmu

B. Czarska

chętni uczniowie

09.02.2009

10

00

3h

Sala 4

27.

Konsultacje dla maturzystów

A. NagórnaŁukasińska

uczniowie
kl. 4x

10.02.2009
11.02.2009

9

4h

Sala 27

28.

Zajęcia „Pierwsza pomoc w
nagłych wypadkach”

E. KaczmarekWałczyk

chętni uczniowie

02.02.2009

10

00

3h

Sala 2

29.

Zajęcia „Pierwsza pomoc w
nagłych wypadkach”

E. KaczmarekWałczyk

nauczyciele

03.02.2009

10

00

3h

Sala 2

30.

Zajęcia sportowe

R. Bal

chętni uczniowie

03.02.2009

14

30

2h

Sala
gimnast
yczna

31.

Zajęcia z fizyki

W. Kremer

uczniowie
kl. 3f

03.02.2009

10

00

3h

Sala 10

32

Zajęcia z informatyki

A. Seneczko

uczniowie
kl. 1t, 2t, 2k, 3f

09.02.2009

10

00

2h

Sala 35

33.

Próbna matura z j. niemieckiego

A. Tymoczko

uczniowie
kl. 3c

02.02.2009

10

00

2h

Sala 16

34.

Wykorzystanie komputera w
elektrotechnice

H. Przytuła

uczniowie
kl. 1x, 1y, 1t

04.02.2009

9

3h

Sala 12

35.

Zajęcia z j. niemieckiego

M. Wołoszyn

uczniowie
kl. 3b

04.02.2009

14

00

2h

Sala
językow
a

36.

Ferie z GNU/LINUX

R. Kostecki

chętni uczniowie

04.02.2009

10

00

4h

Sala 32

37.

Matura próbna z matematyki

A. Lemiech

uczniowie
kl. 3f

13.02.2009

10

00

2h

Sala 23

38.

Konsultacje z j. polskiego

W. Kochanowicz

uczniowie
kl. 3f

13.02.2009

9

1,5 h

Sala 27

39.

Zajęcia przedmaturalne z biologii

D. Materlak

wszyscy chętni

02.02.2009

12

00

2h

Sala 28

M. Horodecka

maturzyści

03.02.2009
10.02.2009

10

00

2h

Sala 21

40. Zajęcia dla maturzystów z geografii

00

00

00

41.

Kółko prozdrowotne

M. Horodecka

uczniowie
kl. 1c

03.02.2009
10.02.2009

12

00

2h

Sala 21

42.

Spotkanie grupy realizującej
program „Narkotyki Stop”

B. Łaskarzewska
J. Omachel

liderzy programu

04.02.2009

11

00

2h

Sala 16

43.

Zajęcia dodatkowe z j. polskiego
dla maturzystów

K. Piss

uczniowie
kl. 3e

04.02.2009

10

00

2h

Sala 27
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2.11 Rozwój i kształtowanie osobowości
Dążąc do realizacji celów „promowanie młodych talentów” „wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży” „aktywizacji i wszechstronnego wspierania rozwoju dzieci
i młodzieży” oraz „ochrona środowiska i kształtowanie świadomości ekologicznej”
stowarzyszenie opracowało projekty działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach
priorytetów dla uczniów naszej szkoły. Osobami odpowiedzialnymi za opracowanie projektów byli
panowie Wojciech Psik i Andrzej Seneczko.
Projekt „Zajęcia dla uczniów technikum nr 4 w Przemyślu szansą na zdobycie zawodu i dobrej
pracy” będzie wspierał uczniów Technikum Nr 4 w Przemyślu. Projekt opracował pan Wojciech Psik.
Szkoła kształci w zawodach technik elektronik i technik teleinformatyk.
Celem projektu jest uatrakcyjnienie i podniesienie jakości kształcenia poprzez zmniejszanie
dysproporcji edukacyjnych oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych
(językowych, ICT, matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości) oraz zawodowych.
Budżet projektu wynosi 527 212,79 zł, z czego kwota dofinansowania to 454 343,00 zł.
Projekt jest przewidziany na dwa lata szkolne: 2010/2011 i 2011/2012.
Projekt przeszedł pozytywna weryfikację formalna i merytoryczna i został zaakceptowany do
realizacji.
Projekt „Atrakcyjne zajęcia dla młodzieży IV LO w Przemyślu szansą na zdobycie
wymarzonego indeksu i ciekawej pracy” będzie wspierał uczniów IL LO w Przemyślu. Projekt opracował
pan Andrzej Seneczko.
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z brakami programowymi poprzez
szkolenie mające na celu wyrównanie wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych (językowych,
matematyczno – przyrodniczych) oraz poszerzenie oferty edukacyjnej wśród chłopców i dziewcząt, którzy
pochodzą z rodzin o utrudnionym dostępie do edukacji poprzez wdrożenie nowych, innowacyjnych form
nauczania w zakresie kompetencji kluczowych oraz o szkolenia kształtujące postawy patriotyczne,
proekologiczne, zwiększające poczucie własnej wartości ucznia cechujące się wyższą skutecznością niż
formy tradycyjne.
Budżet projektu wynosi 546 131 zł, z czego kwota dofinansowania to 454 343 zł.
Projekt jest przewidziany na dwa lata szkolne: 2010/2011 i 2011/2012.
Projekt przeszedł pozytywna weryfikację formalna. Trwają prace związane z oceną merytoryczna
projektu.
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