
 

_________________________________________________________________________________________ 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt „Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku. 

Poprawa wykształcenia i kompetencji uczniów”. Priorytet IX,  

Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. Nr Projektu: WND-POKL.09.02.00-20-054/09 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15-762 Białystok, tel. 085 653-00-73, 085 654-76-25, fax 085 653-32-15, www.zsoit.bialystok.pl 

Z początkiem listopada 2009 roku rozpoczęły się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne 

i pozaszkolne dla uczniów Technikum Zawodowego Nr 1 w ZSOiT w Białymstoku, realizowane 

w ramach Projektu POKL, Działanie 9.2, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Tytuł Projektu to: „Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku. Poprawa wykształcenia i kompetencji uczniów”. 

Na potrzeby Projektu opracowany został Regulamin rekrutacji. W miesiącu październiku 

odbyły się spotkania informacyjne z uczniami (26 października 2009 r.) oraz ich rodzicami 

(28 października 2009 r.). Na początku miesiąca grudnia opracowano projekt, a następnie wykonano, 

sfinansowane ze środków Projektu, 2 rollerbanery, które umieszczono na holu głównym szkoły. 

Dokonano też pierwszej rekrutacji uczniów na poszczególne zadania. 

Na zajęcia językowe, z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, uczęszcza po 10 

uczniów z klas I, II i III TZ Nr 1. W kolejnych miesiącach zajęcia będą kontynuowane, a na czas ferii 

zimowych zostaną zawieszone, jednak ustalona liczba godzin w okresie rozliczeniowym zostanie 

zrealizowana. Podczas zajęć jest i będzie oferowany uczniom poczęstunek finansowany ze środków 

zarezerwowanych w Projekcie. Doświadczenie z poprzednich miesięcy (poczęstunek organizowany ze 

środków Rady Rodziców) wykazało, że zapewnienie poczęstunku przy dużej liczbie godzin zajęć 

w technikum podnosi efektywność zajęć i wpływa na frekwencję uczniów. 

Na czas ferii zorganizowany będzie obóz językowy (1.02.2010 – 7.02.2010) dla 20 uczniów, 

uczestników kursów językowych. Nauczyciele języków obcych przygotowali program zajęć, wynikiem 

którego będą prezentacje multimedialne w języku angielskim i niemieckim. Kolejne 3 obozy 

w czerwcu 2010 r., w lutym 2011 r. i ostatni w maju 2011 r. 

Trwają zajęcia z matematyki i logiki i przebiegają zgodnie z harmonogramem Projektu. 

Uczestniczy w nich 10 uczniów z klasy III T. 

W miesiącu grudniu 10 najlepszych uczniów, uczestników Projektu, z klasy III T, rozpoczęło 

kurs na prawo jazdy kategorii B. W miesiącach styczeń-marzec 2010 r. uczniowie będą kontynuować 

kurs w Ośrodku Szkolenia Kierowców „Perfekt”. W marcu b.r. nastąpi zakończenie zajęć. Zgodnie 

z umową OSK wyda uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu kursu. Kolejnych 10 najlepszych 

uczniów rozpocznie taki kurs we wrześniu 2010 roku. 

Właśnie zakończyliśmy rekrutację na kurs AutoCAD-a. W miesiącu styczniu zakupimy 

specjalistyczny program, a kurs dla 8 uczniów z klasy II T i II F rozpocznie się w miesiącu lutym i będzie 

trwał 2 miesiące. Kolejne takie kursy w przyszłym roku szkolnym. 
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Wg harmonogramu Projektu, w najbliższym czasie rozpoczniemy rekrutację, po 10 uczniów, 

na kurs obsługi kas fiskalnych i urządzeń biurowych. Kurs rozpocznie się w miesiącu marcu 2010 r. 

i będzie trwał 2 miesiące. 

 

Informacje przygotował Asystent Projektu, Anna Domańska 

 


