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W marcu i kwietniu młodzież kształcąca się na kierunku 

ogrodnik uczestniczyła w zajęciach wyrównawczych 

realizowanych w ramach projektu. Uczniowie pod 

kierunkiem p. Renaty Gaworskiej powtórzyli i utrwalili 

wiadomości na temat podstawowych odmian jabłoni, grusz, 

śliw, truskawek, porzeczek i malin. Zwrócono uwagę na 

przeznaczenie odmian, np. towarowe, deserowe. 

Przypomniano również wiadomości na temat ważnego  

w sadownictwie  zagadnienia- owocowanie przemienne. 

Uczestnicy projektu bardzo chętnie brali udział w zajęciach. 

W bieżącym roku szkolnym młodzież ucząca się  zawodu 

piekarz uczestniczy w zajęciach wyrównawczych  

z piekarstwa. Ostatnio omawiano przepisy 

technologiczne, czytano receptury piekarskie, dobierano 

metody produkcyjne zgodnie z przepisem 

technologicznym.  Uczniowie poznawali urządzenia 

przeznaczone do obróbki ciasta.   Zajęcia odbywają się 

raz w tygodniu pod kierunkiem pana Macieja 

Jankowskiego. 
 

W bieżącym roku szkolnym młodzież ucząca się  zawodu 

piekarz uczestniczy w zajęciach wyrównawczych  

z piekarstwa. Ostatnio omawiano przepisy 

technologiczne, czytano receptury piekarskie, dobierano 

metody produkcyjne zgodnie z przepisem 

technologicznym.  Uczniowie poznawali urządzenia 

przeznaczone do obróbki ciasta.   Zajęcia odbywają się 

raz w tygodniu pod kierunkiem pana Macieja 

Jankowskiego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAZETKA WYDAWANA JEST W RAMACH PROJEKTU (UDA-POKL.09.02.00-14-020/08) 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA 

Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie 

Podczas zajęć wyrównawczych dla mechaników 

kontynuowane są zagadnienia związane z  systemem 

działania silnika czterosuwowego. Uczniowie zapoznali 

się  z pojęciem zapłonu mieszanki, omówione zostały 

usterki i sposoby  naprawy lub wymiany uszkodzonych 

elementów bądź podzespołów.  Nowym tematem 

realizowany podczas zajęć prowadzonych przez pana 

Krzysztofa Podraskę były wiadomości z zakresu naczep 

oraz przyczep.  

 

 

W ramach zajęć wyrównawczych z krawiectwa omówione 

zostały zagadnienia dotyczące organizacji procesu 

produkcyjnego w szwalni, krojenia tkanin oraz wyrobów 

wytwarzanych z przędzy. Dla sprawdzenia wiadomości 

dotyczących kroju uczennice wykonały ćwiczenia 

praktyczne układu szablonów wyrobów odzieżowych. 

Zajęcia prowadzone są przez panią  Monikę Buraczyńską. 

 

Podczas zajęć wyrównawczych z fryzjerstwa realizowane były 

zagadnienia dotyczące zabiegów rozjaśniania i dekoloryzacji. Uczennice 

pod kierunkiem pani Aldony Jędrzejak utrwalały materiał rozwiązując 

testy tematyczne oraz ćwiczenia.  Na zajęciach wypowiadały się stosując 

słownictwo zawodowe. Najwięcej problemów sprawiała im teoria 

mieszania preparatów, dlatego do zagadnień tych najczęściej powracano. 

 


