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ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
ODBYWAJĄ SIĘ W KLASACH
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT
WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

MECHANIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
ODBYWAJĄ SIĘ W KLASACH
ŚLUSARZ

KUCHARZ

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
ODBYWAJĄ SIĘ W KLASACH
KRAWIEC

FRYZJER

W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i
praktycznej nauki zawodu istnieje możliwość
rozwijania swoich pasji i talentów w czasie
zajęć w kołach zainteresowań:

KOŁO ARTYSTYCZNE

W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i
praktycznej nauki zawodu istnieje możliwość
rozwijania swoich pasji i talentów w czasie
zajęć w kołach zainteresowań:

KOŁO LITERACKO - MUZYCZNE

W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i
praktycznej nauki zawodu istnieje możliwość
rozwijania swoich pasji i talentów w czasie
zajęć w kołach zainteresowań:

KOŁO TURYSTYCZNE

W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i
praktycznej nauki zawodu istnieje możliwość
rozwijania swoich pasji i talentów w czasie
zajęć w kołach zainteresowań:

KOŁO SPORTOWE

W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i
praktycznej nauki zawodu istnieje możliwość
rozwijania swoich pasji i talentów w czasie
zajęć w kołach zainteresowań:

KOŁO INFORMATYCZNE

W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i
praktycznej nauki zawodu istnieje możliwość
rozwijania swoich pasji i talentów w czasie
zajęć w kołach zainteresowań:

KOŁO FOTOGRAFICZNE

OSIĄGNIĘCIA
NASZEJ SZKOŁY
I miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu
„100-lecie Bitwy Warszawskiej”
I miejsce w Wojewódzkich Mikołajkowych Mistrzostwach w
Darta
II miejsce w Wojewódzkim Konkursie na Ozdobę
Bożonarodzeniową
II miejsce w konkursie „Kraków w strofach zaklęty”
II miejsce w Regionalnych Mistrzostwach OHP w Halowej
Piłce Nożnej Chłopców
III miejsce w XX Ogólnopolskim Konkursie Papieskim
III miejsce X Przeglądu Kolęd i Pastorałek

NAUKA W ROKU SZKOLNYM
1.09.2020 roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Z zachowaniem reżimu sanitarnego uczniowie uczestniczyli w
zajęciach dydaktycznych i praktycznych stacjonarnie.
Od dnia 19.10.2020 r. w związku z koniecznością pilnego zastosowania nowych regulacji w funkcjonowaniu
szkoły w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 w sprawie
szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz.493).
Szkoła realizuje swoje statutowe zadania, wykonując inne sposoby kształcenia w rozumieniu Ustawy Prawo
Oświatowe.
Proces nauczania odbywa się za pomocą różnych mediów pozwalających pokonać fizyczny dystans między
nauczycielem a uczniem. Prowadzone są zdalne lekcje z wykorzystaniem poczty elektronicznej, mediów
społecznościowych, aplikacji Messenger, komunikacji telefonicznej. Nauczyciele wykorzystują edukacyjne strony
internetowe, filmy, programy telewizyjne i radiowe udostępniając je uczniom. Sprawdzanie stopnia opanowania
przerobionego materiału i ocena odbywają się na podstawie zadań wykonanych przez ucznia. Nauczyciele mają
możliwość weryfikacji dotychczas realizowanego programu nauczania, tak by dostosować go do możliwości
technicznych kształcenia na odległość. O postępach ucznia, uzyskanych ocenach cząstkowych i przewidywanych
śródrocznych informuje rodzica nauczyciel przedmiotu poprzez dziennik elektroniczny Librus oraz wychowawca
klasy w razie zagrożenia oceną niedostateczną. Bieżące ocenianie zachowania w procesie kształcenia na odległość
ma na celu kształtowanie u uczniów umiejętności odpowiedniego zachowania w procesie kształcenia na
odległość przede wszystkim zachowania zasad etykiety podczas wypełniania obowiązków szkolnych oraz
gotowości do korzystania z nowych form zdobywania i rozwijania wiedzy i umiejętności. W okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania szkoły pedagog prowadzi porady telefoniczne oraz na bieżąco kontaktuje się z
rodzicami wykorzystując dziennik elektroniczny- Librus. Uczniowie objęci zostali diagnozą psychologiczną,
uczestniczą również w psychoterapiach i innych formach wsparcia.
Od dnia 30.11.2020 uczniowie kontynuują naukę zawodu na zajęciach praktycznych w formie stacjonarnej.

POMOC PSYCHOLOGICZNO
PEDAGOGICZNA
Sytuacja wychowawczo edukacyjna naszych uczniów jest monitorowana od momentu przyjęcia do szkoły do
momentu jej ukończenia. Do dyspozycji uczniów i ich rodziców oraz opiekunów prawnych jest pedagog szkolny,
psycholog oraz doradca zawodowy.
Główne zadania pedagoga szkolnego to:
- czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego,
- pomaganie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych i rodzinnych,
- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród uczniów,
- udzielanie pomocy uczniom z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,
- obejmowanie szczególną opieką i wsparciem uczniów z niepełnosprawnościami
i innych uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
- współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi,
- pomaganie w adaptacji uczniom klas pierwszych,
- diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz
wspieranie rozwoju uczniów,
- inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
- podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień,
- wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno
pedagogicznej oraz w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów..
Uczniowie nowoprzyjęci (z kl. I i VII) objęci są diagnozą psychologiczno pedagogiczną , która określa
predyspozycje i problemy oraz wyznacza kierunki działań edukacyjno wychowawczych wobec poszczególnych
uczniów.
Wsparcie psychologiczne realizowane jest na bieżąco zgodnie z zapotrzebowaniem młodzieży. We razie potrzeby
wsparcia terapeutycznego konkretni uczniowie kierowani są na odpowiednie konsultacje i terapie specjalistyczne.
Konsultacje indywidualne dla uczniów, rodziców i opiekunów prawnych prowadzone są na bieżąco.
Doradca zawodowy udziela pomocy w wyborze kierunku kształcenia zawodowego wspiera i monitoruje przebieg
tego kształcenia szczególnie u pracodawców zewnętrznych.

WOLONTARIAT
Uczniowie naszej szkoły od momentu jej powstania podejmują działania jako wolontariusze na rzecz
społeczności i środowiska lokalnego:
- Pracują jako wolontariusze na rzecz osób starszych i niesamodzielnych w Powiatowym Domu
Pomocy Społecznej w Płazie. Prowadzą tam usługi fryzjerskie dla pensjonariuszy, pomagają w
codziennej opiece i pielęgnacji osób najstarszych zupełnie niesamodzielnych. Pomagają w
organizacji imprez okolicznościowych dla mieszkańców placówki. Są mile widzianymi gośćmi za
każdym razem, gdy odwiedzają Powiatowy Dom Pomocy Społecznej.

WOLONTARIAT
Uczestniczą w akcji „Sprzątanie świata Polska” organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia, której
koordynatorem jest Urząd Miasta w Trzebini dbając o ochronę środowiska naturalnego przez usuwanie
dzikich wysypisk śmieci i propagując ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i ich
recykling.

Wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku przekazali skrzatkę i skrzata uszyte w czasie
zajęć koła artystycznego na licytację internetową sztabu WOŚP w Chrzanowie.

Od lutego rusza projekt grupy inicjatywnej młodzieży w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności
„Popołudnie z seniorem”. Głównym założeniem programu jest poświęcenie swojego czasu dla osób
starszych, międzypokoleniową wymianę doświadczeń i umiejętności oraz nawiązanie przyjaźni. Wsparcie
seniorów w trudnych chwilach.

