W roku 2021 Powiat Legionowski na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne przeznaczył
110.000,00 zł z czego przez szkoły zostało wykorzystane 63.007,82 zł.
W rozbiciu na poszczególne szkoły, wydatki na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne w
roku 2021 kształtowały się następująco:
Szkoła

Realizacja
planu

Plan

Pozostało

PZSiPS w Legionowie

30.000,00

8.031,84

21.968,16

PZSP w Legionowie

21.000,00

20.008,74

991,26

PZSP w Serocku

20.000,00

3.287,79

16.712,21

12.000,00

12.000,00

0,00

27.000,00

19.679,45

7.320,55

110.000,00

63.007,82

46.992,18

LO im. S. Lema w Stanisławowie
Pierwszym
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Razem:

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
 W ramach otrzymanych środków na zajęcia wspierające rozwój dzieci w PZSiPS w
Legionowie zorganizowano m. in. Projekt „Nie Do Pary, Ale Razem” w ramach
obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa. Głównym celem projektu było
budowanie pozytywnego obrazu osób z Zespołem Downa w środowisku lokalnym,
promowanie praw osób z Zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu
społecznym, wdrażanie tych osób do zgodnej współpracy w grupie, aranżowanie
sytuacji sprzyjających przeżywaniu pozytywnych emocji.
 Projekt „Razem dla Autyzmu” w ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu
dla przedszkoli z Powiatu Legionowskiego w terminie 2 kwietnia 2021 r.
 Projekt „Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Matematycznych i
Przyrodniczych” dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
i umiarkowanym.
Głównym celem organizacji konkursu było rozwijanie zdolności i zainteresowań
matematycznych, doskonalenie umiejętności sprawnego wykorzystania obliczeń,
pojęć
matematycznych
w
życiu
codziennym,
rozwijanie
myślenia
matematycznego, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości, wspieranie i
zachęcanie uczniów do wytrwałości w realizowaniu podjętych zadań, promowanie
w środowisku szkolnym dorobku i osiągnięć matematycznych uczniów oraz
integracja środowiska uczniowskiego.
 Warsztaty rękodzieła.
W ramach ww. projektu dofinansowano zakup materiałów na warsztaty rękodzieła
dla uczniów PZSiPS w Legionowie. Celem warsztatów było umożliwienie młodzieży
niepełnosprawnej, uczęszczającej do Szkoły Przysposabiającej do Pracy, poznanie
różnych technik rękodzieła artystycznego: tkactwo, ceramika oraz technik
ręcznego wykonywania świec i mydła. Uczniowie pod opieką nauczycieli
wykonywali przedmioty użytkowe.
 Dofinansowanie wycieczki do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dla uczniów
Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
 Organizacja zajęć dogoterapii dla uczniów klas I-IV Szkoły Podstawowej
Specjalnej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym a także z niepełnosprawnością sprzężoną.
 Organizacja balu andrzejkowego dla uczniów PZSiPS w Legionowie oraz
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku.
 Projekt „Warsztaty biblijne”
Jego celem było zapoznanie uczniów z najważniejszymi świętami i okresami roku
liturgicznego, wskazanie ich źródła w tradycji oraz Piśmie Świętym, jak również

rozwijanie wartości chrześcijańskich. Równie ważnym celem była integracja grupy
uczniów, jak również prezentowanie właściwych postaw w ramach szeroko
pojętego wychowania moralnego.
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie:

Projekt „Zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych”
Celem projektu, było wsparcie uczniów przystępujących do egzaminów maturalnych w
roku 2021 w przygotowaniu i uzupełnieniu wiedzy do ww. egzaminów, umożliwienie
powtórzenia wiadomości z przedmiotów maturalnych zdawanych przez uczniów na
poziomie podstawowym i rozszerzonym z języka polskiego, matematyki, języka
angielskiego, fizyki i biologii.
W ramach ww. projektu podjęto współpracę z organizatorem kursów przygotowujących
do egzaminów maturalnych Lecturus Sp. z o.o. Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego.
Wykupiono zgodnie ze zgłoszonym przez uczniów zapotrzebowaniem – kody dostępu do
kursów realizowanych on-line w formie webinarów przy użyciu platformy e-lerningowej
Lecturus Cisco dla uczniów klas maturalnych z następujących przedmiotów:
- język polski – 130 uczniów;
- matematyka – 130 uczniów;
- język angielski – 130 uczniów;
- fizyka – 27 uczniów;
- biologia – 27 uczniów.
Lekcje odbywały się, zgodnie z podanym uczniom harmonogramem, raz w tygodniu, od
lutego 2021 do czasu zakończenia egzaminów maturalnych w maju 2021. Uczniowie mieli
także dostęp do nagrań z poprzednich lekcji, które odbywały się od października 2020 r.
 Projekt „Rok literatów”
Rok 2021 został ogłoszony przez Sejm RP jako Rok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Rok
Stanisława Lema, Rok Cypriana Kamila Norwida i Rok Tadeusza Różewicza. Głównymi
celami projektu było zainteresowanie uczniów twórczością K.K. Baczyńskiego, C. K.
Norwida i S. Lema poprzez czytanie mądrych i pięknych utworów poety, kształcenie i
rozwijanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie umiejętności analizy dzieła literackiego
poprzez szukanie możliwości różnorodnych form jego interpretacji, uaktywnienie
twórczych postaw uczniów oraz stwarzanie uczniom możliwości samorealizacji. Poprzez
uczestnictwo w projekcie uczniowie mieli możliwość rozpoznania własnego potencjału
twórczego oraz swoich mocnych stron. Zauważalna była większa motywacja uczniów do
rozwijania swoich zdolności i umiejętności. Uczniowie wykorzystywali i poszerzali swoją
wiedzę w zakresie stosowania nowoczesnych technologii. Poprzez realizację projektu
dodatkowym efektem był pozytywny odbiór szkoły w środowisku lokalnym.
W ramach projektu zrealizowano następujące przedsięwzięcia skierowane do uczniów:
1. Powiatowy konkurs Baczyński – żołnierz, poeta, czasu kurz. Konkurs adresowany
był do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Legionowskiego i
obejmował dwie kategorie tj. recytację i interpretację plastyczną wierszy poety.
2. Powiatowy konkurs Promuj Lema – na plakat lub grafikę promujące twórczość
pisarza. Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu
Powiatu Legionowskiego.
3. Szkolny konkurs Norwid liryczny na prezentację wiersza poety, ilustrowaną własną
grafiką.
Uczestnikom i laureatom konkursów zostały wręczone nagrody książkowe i rzeczowe.
 Projekt „Nagrody 2021”
Pomimo trudnej sytuacji, spowodowanej pandemią koronawirusa Covid-19 i nauczaniem
on-line, nauczyciele dokładali wszelkich starań, aby młodzież miała możliwości rozwijania
swoich pasji, sprawdzenia swojej wiedzy pozaszkolnej, uczestniczenia w sposób
bezpieczny i odpowiedzialny w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę i
placówki zewnętrzne w konkursach, olimpiadach, projektach i w wolontariacie. Założenia
projektu miały na celu stosowanie wzmocnień wobec pożądanych efektów, odkrywanie
wartości wiedzy, stawianie wymagań i dyskretne wspieranie uczniów poprzez
nagradzanie ich osiągnięć, udzielanie rzeczowej i konkretnej informacji zwrotnej o
osiągnięciach i niepowodzeniach oraz promocja wartości zdrowej rywalizacji.

Uczestnictwo młodzieży szkolnej w konkursach i projektach realizowanych przez szkołę
było wspaniałą okazją do aktywnego spędzenia czasu wolnego, do porzucenia bierności,
uniknięcia monotonii, pozbycia się lęku przed publicznymi wystąpieniami, przed
zmierzeniem się w uczciwej rywalizacji z innym uczniem, nowymi wyzwaniami. Udział
uczniów stworzył możliwość poznania samego siebie oraz innych zdolności. Młodzież z
różnych kulturowo i społecznie środowisk miała możliwość wyrównania szans
edukacyjnych, udowodnienia sobie, że dzięki własnej pracy można pokonać słabości, lęki
– z anonimowego ucznia stać się osobą dobrze postrzeganą przez innych, realizującą
własne pasje i zainteresowania.
Młodzież uczestniczyła w wielu konkursach, podejmowała działalność charytatywną m.in.:
w ramach poszerzania wiedzy z przedmiotów upamiętniających ważne rocznice
państwowe, sesje przedmiotowe (geograficzna, biologiczna), konkurs wiedzy o patronce
szkoły, konkurs recytatorski wierszy Marii Konopnickiej, konkurs o galicyzmach i wiedzy o
Francji w ramach Dni Frankofonii, konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych, przysłowia
angielskie, konkurs czytania literatury w języku niemieckim i rosyjskim, książka pod
choinkę, chór szkolny oraz różne przedsięwzięcia o charakterze artystycznym. W ramach
działań wolontariatu uczniowie brali udział w akcjach charytatywnych, WOŚP, pomocy
koleżeńskiej, działaniach na rzecz środowiska lokalnego tj. paczki dla Domu Samotnej
Matki, paczka dla Kresów.
Z powodu pandemii podejmowane działania odbywały się z zachowaniem zasad i
procedur bezpieczeństwa lub przeprowadzane były on-line. Laureaci i uczestnicy
wymienionych przedsięwzięć zostali docenieni nagrodami książkowymi i rzeczowymi.
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym:

Projekt
integracyjny
–
wzmacnianie
relacji
rówieśniczych.
W ramach projektu zorganizowano jednodniowe zajęcia wyjazdowe (w Łomiankach) dla
wszystkich uczniów szkoły. Głównym celem warsztatów było wsparcie procesu integracji i
rozwoju relacji pomiędzy uczestnikami. Warsztaty były odpowiedzią na potrzebę wzrostu
spójności grupy rówieśniczej. Pozwolił poznać się nawzajem, przyjrzeć relacjom, jakie
nawiązują między sobą, a także doskonalić umiejętności współpracy. Zajęcia umożliwiły
wzrost poczucia bezpieczeństwa w grupie oraz pozwoliły na spojrzenie z nowej
perspektywy na relacje rówieśnicze. Integracja była prowadzona na świeżym powietrzu
przez profesjonalnych koordynatorów i trenerów. Wydarzenie było przeprowadzone w
konwencji zmagań sportowo-intelektualnych („pamięciówka”, puzzle podróżnicze
(przysłowia polskie), kalambury filmowe, konstrukcje geometryczne według planu, bez
słów, marsz ślepych …). Zajęcia miały na celu nie tylko integrację społeczności szkolnej i
klasowej, ale także wsparcie pozytywnego myślenia o sobie i wzmocnienia psychicznego
uczniów.

Projekt - wieczorny wyjazd do teatru dla klas trzecich – „Wesele”.
Wyjazd do teatru odbył się w dniu 22 października 2021 r. Była to forma integracji
zespołów klas trzecich, możliwość doświadczenia przez uczniów kultury, ale także impuls
do kontynuowania rozmów na temat sztuki na lekcjach języka polskiego.
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego jest jednym z najważniejszych dwudziestowiecznych
polskich utworów dramatycznych i lekturą obowiązkową w liceum. Uczniowie oglądając
dzieło w teatrze uzmysłowili sobie ważność podtrzymania tradycji, wysłuchali
najznakomitszych tekstów polskiej kultury, obejrzeli tradycyjne stroje krakowskie. Pobyt
w teatrze uwrażliwił młodzież na żywe słowo poprawnej polszczyzny, wypowiadane przez
profesjonalnych aktorów. Uczniowie usłyszeli przyśpiewki i przypomnieli sobie znane
powiedzenia, które na stałe weszły do naszego języka ojczystego. Podczas spektaklu
mieli możliwość zderzenia się z tradycją i nowoczesnością, które dopełniały się
wzajemnie. Dla młodych ludzi takie zderzenie się jest ważnym aspektem w procesie
przygotowania do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz kształtowania
postaw moralnych, wrażliwości estetycznej i uczciwości.

Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w
Legionowie:
 Podpisano umowę z firmą Lecturus Sp. z o.o.
Przedmiotem umowy był zakup produktu w postaci kodów dostępu do kursów
przygotowujących uczniów do egzaminów maturalnych na Platformie Lecturus Junior.
Celem umowy było wyrównanie poziomu przygotowania merytorycznego do egzaminów
maturalnych z uwagi na naukę zdalną w okresie COVID-19, co umożliwiło wyrównanie
szans edukacyjnych i zapobieganie w przyszłości wykluczeniu społecznemu. Umowa
obejmowała kody dla 9 uczniów Technikum.
 Organizacja konkursu historycznego „Legiony, a niepodległość Polski w latach
1914-1918. Rola Józefa Piłsudskiego”.
Współorganizatorem konkursu było Muzeum Historyczne w Legionowie. Uczestnikami
konkursu byli uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Legionowskiego.
Celem konkursu było pobudzenie zainteresowań młodego pokolenia jedną z
najpiękniejszych, a zarazem dramatycznych kart naszej historii, kształtowanie postaw
patriotycznych młodzieży na przykładzie Legionów oraz kultywowanie pamięci o
Legionach Polski. W ramach konkursu zakupione zostały nagrody dla uczniów (książkowe
i rzeczowe).
 Organizacja szkolenia „Diety wykluczeniowe”.
W dniach 13-14 grudnia 2021 r. zostało zorganizowane szkolenie dla 24 uczniów
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Celem szkolenia było zdobycie
teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie zdrowej diety z uwzględnieniem diet
wykluczeniowych, bilansowanie dań dla osób uczulonych na laktozę, mięso, gluten i
cukier. W trakcie szkolenia uczniowie poznawali nowe dania i przygotowywanie ich –
tworzenie nowych produktów.
 Organizacja szkolenia „Barista No 1.”
W dniach 21-22 grudnia 2021 r. zostało zorganizowane szkolenie dla 24 uczniów
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Szkolenie obejmowało podstawową
wiedzę na temat kawy tj. jakie gatunki i odmiany, uprawa, metody zbioru obróbki
kawowca, organizację miejsca pracy baristy, naukę spieniania mleka, omówienie i
przygotowywanie kaw czarnych i z mlekiem oraz egzamin podsumowujący najistotniejsze
punkty pracy baristy (teoria i praktyka).
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w
Serocku:


Zorganizowano kursy on-line na platformie Lecturus Junior, przygotowujące
uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Serocku do egzaminu
maturalnego.

