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W każdy wtorek w godzinach 800-845 odbywają 
się zajęcia przeznaczone dla uczennic klas  
o kierunku krawiec. Na  nich  nadrabiane są 
braki z przedmiotów teoretycznych i zajęć 
praktycznych.  Uczestnicy mają także okazję 
poznać zakres materiału poszerzający ich 
wiedzę. Na zajęciach uczniowie nie dostają 
ocen, tylko utrwalają swoją wiedzę, doskonalą 
umiejętności krawieckie. Uczestnictwo w tych 
zajęciach daje szanse lepszego zdania 

egzaminów zawodowych a tym samym lepszego odnalezienia się w pracy zawodowej. 
Zajęcia odbywają się w małych grupach, co pozwala na indywidualne podejście 
nauczyciela do każdego ucznia. 
 

Danusia N.: „Chodzę na zajęcia unijne z krawiectwa, bo można 
się na nich wiele nauczyć. Daje mi dużą satysfakcję gdy widzę, 
że mój trud nie idzie na marne, gdyż coraz lepiej potrafię szyć, 
więcej umiem, otrzymuję dobre oceny z zawodowych 

przedmiotów z zakresu krawiectwa”. 
 
Ania K: „Bardzo mi się podobają zajęcia unijne na które 
uczęszczam. Chodzę na nie, gdyż chcę być w przyszłości dobrą 

krawcową. Na zajęciach pani cierpliwie tłumaczy mi to czego jeszcze 
nie potrafię lub co sprawia mi więcej trudności, dlatego jestem 

zadowolona, że ten czas spędzam pożytecznie”. 
   Op: Lidia Ambroziak pod opieką p. Moniki Buraczyńskiej 

 
 
 
 

Jak wszyscy wiecie, jest to tytuł naszego 

szkolnego pisemka. Zbieramy wiadomości, 

robimy zdjęcia z życia Ośrodka. Interesują nas 

zarówno wydarzenia zaistniałe w ZSZ, SSPdP  

i Internacie, oraz działania związane  

z realizowanym projektem unijnym. 

Wydawanie Lasotczaka w ZSZ od roku 

szkolnego 2009/2010 finansowane jest ze 

środków EFS. Nasi redaktorzy to uczniowie  

z różnych klas szkoły zawodowej, zainteresowani życiem szkoły. Piszemy o kursach, 

dodatkowych zajęciach, wycieczkach...słowem jesteśmy wszędzie po to, by później zdać wam 

szczegółową relację. Redakcją opiekują się pani Małgosia i pani Renatka. 

„Chodzimy na kółko humanistyczne dlatego, że lubimy pracować w redakcji szkolnego 

pisemka. Dużo możemy się na tych zajęciach nauczyć: nie tylko piszemy teksty 

dziennikarskie, co pozwala nam nauczyć się przenosić na papier własne myśli, ale uczymy się 

formatować tekst, wstawiać zdjęcia itp. Na zajęcia uczęszczamy z przyjemnością. Czujemy, że 

robimy coś ważnego i cieszymy się, że Lasotczak jest chętnie czytany.” 

Justyna Grabowska i Martyna Kamińska 
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