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 CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA  
Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie 

 

 
Kto z nas nie lubi komputerów? W tym roku szkolnym moŜecie uczestniczyć aŜ w trzech 

zajęciach z zakresu obsługi komputerów.
. 

TWORZENIE STRONY 
INTERNETOWEJ 

Pan Bogdan Lewandowski 
nauczy was podstaw 
HTML- czyli języka 

programowania. PomoŜe 
wam zaprojektować, 
wykonać i umieścić  

w Internecie, wykonaną na 
zajęciach stronę 

internetową. 
EXEL 

Exel jest programem do 
wykonywania obliczeń, 
wykresów. JeŜeli w swej 

pracy zawodowej będziesz 
miał do czynienia 
 z komputerem, to 

znajomość tego programu 
na pewno ci się przyda. 
Zajęcia prowadzi pan 
Bogdan Lewandowski. 

POZNAWANIE 
INTERNETU 

 
Większości z nas 

komputery kojarzą się 
 z Internetem. Ale 

korzystanie z Internetu to 
nie tylko surfowanie po 
sieci. Na tych zajęciach 

poznasz wiele moŜliwości 
jakie niesie ze sobą 

Internet a przy tym miło 
spędzisz czas. Zajęcia 
prowadzi pani Renata 

Gaworska. 
GAZETKA SZKOLNA 

Pani Małgorzata 
Jabłońska i pani Renata 
Gaworska zapraszają 

wszystkich uczniów, którzy 
mają coś ciekawego do  

powiedzenia i chcą 
zobaczyć na czym polega 
praca redaktora gazety. 
Jeśli chcesz mieć swój 
udział w tworzeniu  

 
szkolnego czasopisma 
„Lasotczak”, zapisz się 
koniecznie na zajęcia 
humanistyczne. 
SYMULACJA 
PRZYJĘCIA DO 
PRACY 
Jeśli chcesz po skończeniu 

szkoły łatwiej znaleźć 
pracę to zapisz się na 

zajęcia do pana Marka 
Słowika. Tam nauczysz się 

jak zaprezentować się 
 w rozmowie z przyszłym 
pracodawcą, jak zachęcić 

go,  aby przyjął cię do 
pracy. 
DORADZTWO 

EDUKACYJNO-
ZAWODOWE 

Aby nauczyć się pisać CV 
 i inne dokumenty 

niezbędne przy przyjęciu 
do pracy, zapraszamy cię 
na zajęcia do pana Marka 

Słowika. Te zajęcia 
przydadzą ci się na pewno, 
jeśli chcesz w przyszłości 

znaleźć dobrą pracę. 
ZAJĘCIA 
POZALEKCYJNE 
 Z 
PRZEDSIĘBIORCZO ŚCI 

W dzisiejszych czasach 
bardzo waŜna jest 

umiejętność poruszania się 
w „gąszczu przepisów” 
dotyczących pracy. Tej 
umiejętności trzeba się 
długo uczyć. Dlatego 

zachęcam was do udziału 
w zajęciach z tej dziedziny 
prowadzonych przez pana 

Bogdana 
Lewandowskiego. 

ZAJĘCIA 
WYRÓWNAWCZE Z 

MATEMATYKI 
Matematyka nie musi być 

trudna, co więcej moŜna ją 
polubić. Dowiesz się tego 
na zajęciach z panią Beatą  

 
Lewandowską. Wiedza 

 z tego przedmiotu przyda 
ci się w codziennym Ŝyciu. 
Dlatego warto chodzić na 

te zajęcia. 
PORADNICTWO 

INDYWIDUALNE DLA 
UCZNIÓW I 
RODZICÓW  

Jeśli masz jakiś problem, 
coś cię nurtuje, moŜesz 
przyjść do pani Barbary 
Chyba lub pani Bogusi 
Brzeskiej-Bury, które 

wysłuchają cię, poradzą 
jak rozwiązać twój kłopot. 
Powiedz takŜe rodzicom, 
Ŝe oni równieŜ mogą 
skorzystać z pomocy 

psychologa i pedagoga. 
ZAJĘCIA 
DODATKOWE Z 
PRZEDMIOTÓW 
ZAWODOWYCH 

 
Jeśli zaleŜy ci na 

otrzymaniu dyplomu 
potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe, 
koniecznie zapisz się na te 

zajęcia. Prowadzą je 
nauczyciele przedmiotów 

zawodowych: pani 
Krystyna Gościniak- 

kucharstwo,  pani Aldona 
Jędrzejak- fryzjerstwo, 

pani Monika Buraczyńska- 
krawiectwo, pani Renata 
Gaworska- ogrodnictwo, 
pan Maciej Jankowski- 

piekarstwo, pan Krzysztof 
Podraska- mechanik. 
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