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ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE Z  JĘZYKA NIEMIECKIEGO  
 
rozpoczęły się 20 stycznia 2014 r. 
Uczestniczą w nich dwie grupy 
uczniów klas drugich  Z S Z. W 
sumie 12 uczniów. Celem zajęć jest 
wyrównywanie braków 
dydaktycznych uczniów z języka 
niemieckiego. Od stycznia do marca 
2014 r. uczniowie zrealizowali 
następujący zakres materiału: 
czasowniki regularne i ich odmiana, 
przedstawianie siebie: pytanie o 
imię, nazwisko, wiek, adres, 
pochodzenie i numer telefonu oraz 
odpowiedzi na te pytania, opis 
zewnętrzny czło9wieka, kolory, członkowie rodziny, cyfry od 0 do 20. W trakcie zajęć dydaktyczno – 
wyrównawczych z języka niemieckiego uczniowie poznają słownictwo tematyczne, ćwiczą pisownie  
i wymowę poznanych słówek, robią plakaty i gazetki, rozwiązują  krzyżówki tematyczne oraz 
układają rozsypanki wyrazowe. .  Prowadząca zajęcia Katarzyna Karasińska – Ciarka 
 
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE  Z  FRYZJERSTWA 
Pierwsze zajęcia wyrównawcze z fryzjerstwa rozpoczęły się 20 stycznia 2014 r. W zajęciach 
uczestniczą 4 uczennice z klasy II a - kierunek fryzjer. Podczas zajęć realizowane są zagadnienia 
związane z wykonywaniem zabiegów fryzjerskich i obsługą klienta. Dodatkową atrakcją każdych 
spotkań jest uczesanie fryzury fantazyjnej na jednej z dziewcząt. 

 Prowadząca zajęcia Aldona Jędrzejak 
 
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE Z ZAWODU KRAWIEC  

realizowane były od 22 stycznia 2014. W zajęciach uczestniczyły 3 uczennice klasy III a ZSZ nr 6. 
Celem zajęć jest wyrównanie braków dydaktycznych oraz przygotowanie uczennic do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Do końca lutego zrealizowano 12 godzin. Realizacja 
tematów zajęć obejmowała cześć teoretyczną i ćwiczenia praktyczne. Podsumowaniem omawianych 
tematów było rozwiązywanie zadań testowych. Uczennice chętnie uczestniczą w zajęciach, czego 
dowodem jest stuprocentowa frekwencja 

Prowadząca zajęcia: Ewa Figurska  
 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE W ZAWODZIE KUCHARZ  

Uczennice klasy II uczestniczą od miesiąca stycznia w zajęciach wyrównawczych, nabywając  
i utrwalając zakres materiału z przedmiotów zawodowych. Pozyskiwali wiedzę między innymi na 
temat zasad żywienia, przepisów sanitarno - epidemiologicznych, receptur gastronomicznych, 
obróbki wstępnej i cieplnej produktów spożywczych.  

Prowadząca zajęcia Krystyna Gościniak 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE - PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ  

W ramach Projektu realizowane były zajęcia wyrównawcze dla uczniów kierunku - pracownik 
pomocniczy obsługi hotelowej. Podczas zajęć zrealizowano  zagadnienia dotyczące klasyfikacji  
i kategoryzacji zakładów noclegowych w Polsce, definicji klasyfikacji, rodzajów obiektów 
hotelarskich, definicji  kategoryzacji, kategori bazy noclegowej w Polsce,  wymagań  dotyczących 
zakładów hotelarskich.  

Prowadząca zajęcia Iwona Kubera 


