RODZAJ WSPARCIA w ZSTiO

Klasa

Ilość
godzin w
roku
szkolnym
2019/2020

kl. 3 Tech.

30

1. z języka angielskiego:
Program rozwoju
kompetencji
kluczowych –
zajęcia
dydaktycznowyrównawcze
dla uczniów ZSTiO
we Wrześni

„Język angielski? - Tak,
znam”

2. z języka angielskiego:
„English? No problem”

Program rozwoju
1.z biologii/metodą eksperymentu
kompetencji
i doświadczenia - laboratoria
kluczowych zajęcia rozwijające "Młodzi eksperymentatorzy"
(w tym realizowane
metodą
eksperymentu
i doświadczenia)
3. z matem./ metodą
dla uczniów ZSTiO
eksperymentu i doświadczenia
we Wrześni
– warsztaty:
"Matematyka plus"

4. z przedsiębiorczości –
warsztaty:
"Studio karier"
+ warsztaty z coachem w II
semestrze 2019/2020

(10
uczniów)

kl. 2 LO

30

(10
uczniów)

kl. 2

30

(10
uczniów)

kl. 1 -3
(30
uczniów
po 10
uczniów
w każdej
z grup)

kl. 4
(5
uczniów)

I grupa
46h
II grupa
46h
III grupa
36h

15h

4. z języka niemieckiego:
„Fachdeutsch im Beruf”

kl. 2
Technikum

30h
(16h /
14h)

(7
uczniów)
5. z języka angielskiego:
„A communicative paramedic”

kl. 2 LO
(26
uczniów)

6. z języka angielskiego:
„A communicative police officer”

I grupa
(13 osób)
– 30h
II grupa
(13 osób)
– 30h

kl. 2 LO
30h
(15
uczniów)

7. z języka angielskiego:
„A communicative soldier”

kl. 2 LO
30h
(15
uczniów)

8. z chemii/ metodą eksperymentu
i doświadczenia:
„Z chemią na Ty”

Program rozwoju
kompetencji
kluczowych –
projekty
edukacyjne dla
uczniów ZSTiO
we Wrześni.

Projekt edukacyjny będzie miał
charakter interdyscyplinarny,
kształtujący umiejętności oraz
integrujący wiedzę z różnych
dyscyplin: chemia, biologia,
geografia, oraz fizyka.
Zad. będzie realizowane metodą
eksperymentu i doświadczeń.

Program wsparcia
uczniów ze
specjalnymi

Zajęcia specjalistyczne dla uczniów
posiadających opinie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej -

1 grupa

30h

(10
uczniów)

klasy 1 i 2
30h
(10
uczniów)

klasy 1-3

25h

potrzebami
edukacyjnymi –
zajęcia
specjalistyczne
o charakterze
terapeutycznym
dla uczniów
ZSTiO
we Wrześni

specyficzne trudności
(3 uczniów
w nauce. Nazwa zajęć:
z opinią
„Komunikacja i poczucie własnej
PPP)
wartości - kluczem do dialogu oraz
sukcesu” - dodatkowe zajęcia
specjalistyczne o charakterze
psycho-edukacyjnym
i terapeutycznym - wsparcie
indywidualnego podejścia do ucznia
posiadającego opinię PPP specyficzne trudności w nauce.

Doradztwo
edukacyjno –
zawodowe dla
uczniów ZSTiO
we Wrześni.

Bogata oferta edukacyjna
powstawania nowych zawodów,
oraz duża konkurencja na rynku
pracy stwarzają potrzebę wspierania
młodzieży w procesie podejmowania
decyzji. Ważne jest, aby wybory
edukacyjno-zawodowe były zgodne
z pasjami i uzdolnieniami uczniów.

kl. 2 LO
i Tech.
(10
uczniów z
LO)
(10
uczniów z
Tech.)

I grupa
10h
II grupa
10h

Zajęcia z coachem zaplanowane od II 2020 / 5 U /
W sumie nasza szkoła oferuje w roku szkolnym 2019/2020 aż: 176 miejsc na
bezpłatnych zajęciach dla uczniów w ramach projektu „Nauka to lubię”

Opracował:
Koordynator szkolny
Grzegorz Dobrucki

