W roku 2017 Powiat Legionowski na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne przeznaczył
101.500,00 zł z czego przez szkoły zostało wykorzystane 100.785,96 zł. Zgodnie z
założeniami programu „Powiat otwartych szans II” przyjętego na mocy uchwały
Nr 28/IV/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia
programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Powiat otwartych
szans II”, środki na dofinansowanie zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych mogły stanowić
do 75% całkowitych kosztów realizowanego przedsięwzięcia, a w przypadku zakupu
nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, olimpiad i zawodów organizowanych przez
szkoły oraz zakup wyposażenia w sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zamierzonych
celów w 100% całkowitych kosztów. O wyborze projektu do dofinansowania decydował
dyrektor szkoły, który przed uruchomieniem tych środków, zwracał się ze stosownym
wnioskiem do Starosty. Na koniec roku budżetowego dyrektorzy szkół/zespołów
przedstawili sprawozdania z realizacji ww. przedsięwzięć. W rozbiciu na poszczególne
szkoły, wydatki na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne w roku 2017 kształtowały się
następująco:
Szkoła

Plan

Realizacja planu

Pozostało

PZSiPS w Legionowie

35840,00

35840,00

0,00

PZSP w Legionowie

23140,00

23132,71

7,29

PZSP w Serocku

14000,00

13998,15

1,85

PZSO w Legionowie

28520,00

27815,10

704,90

101500,00

100785,96

714,04

Razem:

W ramach ww. programu w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w
Legionowie zorganizowano wiele przedszkolnych i szkolnych przedsięwzięć.
Wychowankowie przedszkola i uczniowie PZSiPS brali udział w wycieczkach, warsztatach,
konkursach wiedzy i spotkaniach integracyjnych wspierających rozwój i rozwijających ich
zainteresowania. Oferowane zajęcia, wycieczki cieszyły się dużym zainteresowaniem i
wpłynęły na wzrost kompetencji poznawczych i społecznych wychowanków i uczniów
PZSiPS w Legionowie. W sposób znaczący uatrakcyjniły i poszerzyły ofertę szkoły.
Szkoła miała możliwość zorganizowania i dofinansowania m. in. warsztatów
podróżniczych „Chińskie wynalazki” rozwijających kreatywność dziecka, warsztatów
muzyczno-ruchowych „Puch-Puch”, plenerowych warsztatów rzeźbiarskich, warsztatów
„Szpital Pluszowego Misia” organizowanych dla dzieci z przedszkola specjalnego,
warsztatów rękodzieła artystycznego – wyrób świec i mydeł oraz warsztatów pierwszej
pomocy w ramach akcji „4Life”. Oprócz warsztatów dzieci i młodzież z PZSiPS miała
również możliwość wyjazdu na wycieczki: do Warszawy na Stadion Narodowy, do fabryki
bombek w Warszawie, do Łodzi, na plener fotograficzny na Lubelszczyznę, na Pomorze
Zachodnie, na Pomorze Gdańskie oraz do Stadniny Koni w Skierdach.
W Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w
Legionowie zorganizowano i dofinansowano m. in. jednodniową wycieczkę edukacyjną
do Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Celem wyjazdu było zapoznanie z
alternatywnymi formami nauki, poprzez udział w zajęciach edukacyjnych na terenie
muzeum, jak również prezentacja aktywnych form spędzenia wolnego czasu poprzez
rozbudzenie zainteresowania historią. Jednodniową wycieczkę edukacyjną do elektrowni
wodnej we Włocławku. Celem projektu była integracja grupy, zapoznanie z
alternatywnym sposobem pozyskiwania energii elektrycznej. W wycieczce uczestniczyli
uczniowie z klasy drugiej i trzeciej technikum urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej. Zorganizowano i częściowo dofinansowano również wycieczkę do Chicago w
USA. Szkoła przystąpiła do projektu „Rodzina Polonijna” prowadzonego przez

Ministerstwo Edukacji Narodowej. Grupa 10 uczniów z klas technik informatyk i technik
żywienia i usług gastronomicznych wzięła udział w warsztatach kulinarnych wspólnie z
młodzieżą polonijną w Chicago. Efektem pracy będzie multimedialna książka kucharska.
Celem wyjazdu było upowszechnianie polskiego dziedzictwa narodowego poprzez
zapoznanie uczniów z tradycyjną polską kuchnią narodową. Młodzież z USA oraz ich
nauczyciele, odkryli znaczenie kuchni narodowej w życiu współczesnego społeczeństwa
polskiego i poznali polskie tradycje kulinarne, przygotowywali wspólnie z uczniami z
Polski tradycyjne polskie potrawy. Nasi uczniowie poznali sposoby w jaki Polonia buduje
polską tradycję. Wzmocniono relację między uczniami obu szkół. Uczniowie PZSP w
Legionowie mieli również niebywałą okazję doskonalenia znajomości języka angielskiego.
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Wolskiego w Serocku w ramach wykorzystanych środków finansowych zorganizowano i
dofinansowano projekt edukacyjny pt. „Wymiana szkolna polsko – niemiecka. Zachować
pamięć – wspólne poznawanie i badanie przeszłości w miejscach pamięci terroru
hitlerowskiego”. W maju 2017 r. w PZSP w Serocku, gościli uczniowie i nauczyciele ze
szkoły partnerskiej Theodor-Heuss Schule z Wetzlar. Niemieckim gościom zorganizowano
m. in. wycieczki do Warszawy, Majdanku. Udział w wymianie uświadomił uczniom z PZSP,
że pomimo różnego pochodzenia łączy ich tak wiele z uczniami z Niemiec. Mają podobne
zainteresowania, upodobania kulinarne. Poprzez realizację wspólnego programu
uczniowie mieli okazję sprawdzić, poprawić i pogłębić swoje umiejętności językowe, co
wpłynęło na wzrost ich motywacji do nauki języków obcych. Istotnym elementem
wymiany była również promocja szkoły, miasta i powiatu na arenie międzynarodowej.
Aby urozmaicić lekcje oraz poznać jedną z form turystyki jaką jest agroturystyka,
uczniowie PZSP w Serocku odwiedzili także gospodarstwo agroturystyczne w Wielgolasie.
Warsztaty w gospodarstwie przybliżyły uczniom historię i tradycję polskiej kuchni,
umożliwiły poznanie zasad komponowania i wytwarzania zdrowej żywności w teorii i
wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce podczas przyrządzania dań. Zwiedzając całe
siedlisko uczniowie poszerzyli również wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania oraz
oferty gospodarstw agroturystycznych.
W ramach programu „Powiatu otwartych szans II” zorganizowano również wyjazd
integracyjny uczniów pierwszych klas do Ośrodka w Popowie – Letnisku. Uczniowie mieli
możliwość poznać grono pedagogiczne oraz swoje koleżanki i kolegów. Podczas pobytu
uczniowie uczestniczyli w zajęciach z wychowawcami, psychologiem i pedagogiem
szkolnym. Wyjazd miał na celu zintegrowanie społeczności szkolnej.
W Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie tj. w Liceum
Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej oraz w
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi zorganizowano i dofinansowano m. in.
projekt edukacyjny pt. „Malarstwo tablicowe, malarstwo sztalugowe”. Były to przede
wszystkim warsztaty poświęcone sztuce tworzenia malarstwa tablicowego, miały one na
celu zapoznanie uczniów z techniką malarską, której historia sięga czasów starożytnych.
Główną częścią warsztatów była praktyka, czyli zmierzenie się z tworzeniem prawdziwego
dzieła. Ten blok zajęć powodował podwyższenie kompetencji, takich jak abstrakcyjne
działanie, twórcze myślenie, kreatywna postawa wobec świata, podniesienie wiary we
własną wiedzę i możliwości. Zajęcia dały również uczestnikom możliwość relaksu,
odprężenia i wyciszenia. Wykorzystywane podczas zajęć metody pracy zespołowej
pozwoliły na integrację oraz rozwijanie umiejętności współpracy. Poprzez ten projekt
szkoła wyszła naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i rodziców związanym z
proponowaniem dodatkowych, ciekawych zajęć edukacyjnych i artystycznych. Projekt
miał na celu przyczynienie się do promocji szkoły poprzez upowszechnienie informacji o
prowadzonych zajęciach oraz prezentację prac uczniów. Dużym zainteresowaniem wśród
młodzieży cieszył się również projekt edukacyjny pt. „Legendy bardów XX wieku:
Okudżawa, Biczewska, Wysocki – muzyka łączy, nie dzieli”. Projekt realizowany był w
klasach uczących się języka rosyjskiego i humanistyczno-artystycznych. Projekt składał
się z dwóch części: warsztatów tłumaczeniowych i koncertu muzycznego duetu Andrzeja

Koryckiego i Dominiki Żukowskiej. Celem warsztatów tłumaczeniowych prowadzonych
przez nauczyciela rusycystę było zachęcenie młodzieży do słuchania tekstów
obcojęzycznych, korzystania ze słowników języków obcych, podwyższenia kompetencji
językowych uczniów, rozwijanie kreatywnej postawy wobec świata, podniesienie wiary we
własne siły i możliwości, praca w zespole, rozwijanie umiejętności współpracy. Celem
koncertu, który odbył się w Ratuszu Miejskim, było zapoznanie uczniów z twórczością
rosyjskich bardów. Koncert dał uczniom szansę pogłębienia wrażliwości na sztukę,
pozwolił na uczestniczenie w dużym artystycznym wydarzeniu, znakomicie wpisał się w
działania
„Powiat
Legionowski
stolicą
kultury
Mazowsza
2017”.
Projekt edukacyjny pt. „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów – Bliżej
siebie” to ogólnopolski projekt, w którym PZSO w Legionowie uczestniczy od 2007 r.
Spotkania polsko-izraelskie młodzieży mają na celu zainteresowanie młodych ludzi
historią obydwu narodów z jej zawiłościami i jasnymi kartami. W ramach środków
finansowych z „Powiatu otwartych szans II” w projekcie mogło uczestniczyć ok. 60
uczniów klas humanistycznych PZSO w Legionowie. 9 września 2017 r. młodzież wzięła
udział w warsztatach historycznych zorganizowanych w Warszawie, a tematem
przewodnim była historia Antoniny i Jana Żabińskich – Sprawiedliwych wśród narodów
świata. Podczas wspólnego spotkania dyskutowano o różnych postawach ludzkich w
czasach wojny, przybliżono gościom z Izraela postacie legionowskich Sprawiedliwych.
Oprócz uczestniczenia w warsztatach młodzież wzięła udział w zajęciach, których celem
było
wzajemne
poznanie
się
i
zwalczanie
stereotypów
narodowych.
W ramach programu „Powiat otwartych szans II” szkoła zorganizowała również
Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjalnych i Powiatowy Konkurs
Matematyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Legionowskiego.
Zakupiono również wiele nagród książkowych, rzeczowych dla uczniów uczestniczących w
różnych konkursach, olimpiadach, sesjach, zawodach sportowych, przedsięwzięciach
i wolontariacie.

