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Informacje dotyczące przebiegu realizacji Projektu 

Zbliża się koniec roku szkolnego 2009/2010. Czas na podsumowanie wykorzystania bogatej 

oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych przygotowanych dla uczniów naszego technikum 

w ramach Projektu. 

Z końcem kwietnia zakończyły się zajęcia z matematyki i logiki, na które uczęszczali uczniowie 

z klasy III T (TIŚiM). Ci z nich, którzy zainteresowali się matematyką w większym zakresie, osiągnęli 

lepsze wyniki w nauce i będą mieli lepsze oceny na świadectwie. 

Uczniowie z klasy II T (TIŚiM, TA) uczestniczyli i zakończyli kurs obsługi kas fiskalnych 

i urządzeń biurowych. Firma szkoląca, T-MATIC Grupa Computer Plus, wydała uczniom stosowne 

certyfikaty. 

W maju zakończyły się kursy językowe z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, ale to 

jeszcze nie koniec kontaktu młodzieży z zajęciami językowymi, gdyż w czerwcu 20 uczniów technikum 

wraz z 4 nauczycielami wyjedzie na 7-dniowy obóz językowy do ośrodka wypoczynkowego „Pod 

Sosną” nad Bugiem. 

10 uczniów klasy III T (TIŚiM) ukończyło w marcu kurs na prawo jazdy. Większość z nich zdało 

już egzamin i otrzymało upragnione prawko. 

Trwa jeszcze kurs AutoCAD-a. Oprócz samego programu w ramach Projektu kupiliśmy super 

laptopy i tablicę interaktywną. Na kurs ten uczęszczają uczniowie z klasy I T (TIŚiM) i II T (TIŚiM). 

Z końcem czerwca nastąpi czas podsumowania mijającego roku szkolnego. Z Projektem na 

półmetku jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenie w tym zakresie. 

W chwili obecnej uczniowie pytają i zapisują się już na zajęcia przewidziane na przyszły rok. 
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