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1
1.1

Dane organizacji
Nazwa, siedziba i adres
Nazwa:
Stowarzyszenie Przyjaciół ZSEiO w Przemyślu
Siedziba: Przemyśl
Adres:
37-700 Przemyśl, ul Kilińskiego 10

1.2

Dane identyfikacyjne
NIP:
795-24-31-202
Numer REGON: 180278537

1.3

Kontakt
Telefon:
e-mail:

1.4

16 678 30 01
przyjacielezseio@op.pl

KRS
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 02.05.2007 r.
Numer KRS:
0000279970

1.5

Dane członków Zarządu
Prezes zarządu
Wiceprezes
Wiceprezes
Członek zarządu
Członek zarządu
Członek zarządu
Członek zarządu

1.6

Maciej Karwowski , zam. w Przemyślu
Alina Nagórna , zam. w Przemyślu
Andrzej Seneczko, zam. w Przemyślu
Magdalena Kowalska, zam. w Przemyślu
Ewa Nogaj, zam. w Przemyślu
Małgorzata Tobiasz, zam. w Przemyślu
Magdalena Śliwka, zam. w Przemyślu

Dane członków Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący
Członek
Członek

1.7

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

Wioletta Hawaj, zam. w Przemyślu
Ewa Chudzicka, zam. w Przemyślu
Wojciech Psik, zam. w Przemyślu

Cele statutowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

aktywizacja i wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży,
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
promowanie młodych talentów,
działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
ochrona środowiska i kształtowanie świadomości ekologicznej,
przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom,
wspieranie przedsiębiorczości oraz inicjatyw gospodarczych w społeczności lokalnej.
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2
2.1

Realizacja celów statutowych
Rozwój i kształtowanie osobowości

Dążąc do realizacji celów „promowanie młodych talentów” „wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży” „aktywizacji i wszechstronnego wspierania rozwoju dzieci
i młodzieży” oraz „ochrona środowiska i kształtowanie świadomości ekologicznej”
stowarzyszenie opracowało projekty działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
w ramach priorytetów dla uczniów naszej szkoły. Osobami odpowiedzialnymi za opracowanie
projektów byli panowie Wojciech Psik i Andrzej Seneczko.
Projekt „Zajęcia dla uczniów technikum nr 4 w Przemyślu szansą na zdobycie zawodu i dobrej
pracy” wspiera uczniów Technikum Nr 4 w Przemyślu. Szkoła kształci w zawodach technik elektronik
i technik teleinformatyk opracował pan Wojciech Psik.
Celem projektu jest uatrakcyjnienie i podniesienie jakości kształcenia poprzez zmniejszanie
dysproporcji edukacyjnych oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych
(językowych, ICT, matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości) oraz zawodowych.
Budżet projektu wynosi 527 212,79 zł, z czego kwota dofinansowania to 454 343,00 zł.
Projekt jest przewidziany na dwa lata szkolne: 2010/2011 i 2011/2012.
Projekt „Atrakcyjne zajęcia dla młodzieży IV LO w Przemyślu szansą na zdobycie
wymarzonego indeksu i ciekawej pracy” wspiera uczniów IL LO w Przemyślu.
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z brakami programowymi poprzez
szkolenie mające na celu wyrównanie wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych (językowych,
matematyczno – przyrodniczych) oraz poszerzenie oferty edukacyjnej wśród chłopców i dziewcząt, którzy
pochodzą z rodzin o utrudnionym dostępie do edukacji poprzez wdrożenie nowych, innowacyjnych form
nauczania w zakresie kompetencji kluczowych oraz o szkolenia kształtujące postawy patriotyczne,
proekologiczne, zwiększające poczucie własnej wartości ucznia cechujące się wyższą skutecznością niż
formy tradycyjne.
Budżet projektu wynosi 581 520 zł, z czego kwota dofinansowania to 581 520 zł.
Projekt jest przewidziany na dwa lata szkolne: 2010/2011 i 2011/2012.
Zajęcia dla uczniów szkoły rozpoczęły się od października. Obejmują zajęcia wyrównawcze
z matematyki, j. niemieckiego, j. angielskiego oraz zajęcia kół naukowych pogłębiające wiedzę
uczniów poza zakres programu szkolnego z matematyki, fizyki, biologii, chemii, języków obcych,
j. polskiego, WOS, przedmiotów zawodowych. W technikum organizowane są atrakcyjne kursy
zawodowe. Uczniowie w ramach zajęć mają zapewnione nieodpłatne materiały dydaktyczne oraz
posiłek.

2.2

Finansowe wspieranie uczniów

Realizując cel „wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży”, członkowie
stowarzyszenia przekazywali część swego wynagrodzenia na szkolne konto stypendialne
z przeznaczeniem na finansowe wsparcie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Osobą odpowiedzialną za koordynowanie akcji była pani Ewa Chudzicka.
Zbierane środki finansowe gromadzone na wydzielonym rachunku szkolnym za wiedzą i zgodą
dyrektora szkoły pochodziły z dobrowolnych comiesięcznych składek od wielu nauczycieli
zatrudnionych z Zespole Szkół elektronicznych i Ogólnokształcących. W akcji brali udział również
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nauczyciele nie zrzeszenie w Stowarzyszeniu. Pomoc finansowa przeznaczona była dla uczniów szkoły
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Od stycznia do grudnia zebrano łącznie 9536 zł.
Rozdzielono łącznie 112 zapomóg losowych na łączna kwotę 9136 zł i dwie nagrody rzeczowe na
łączna kwotę 400 zł. Średnia kwota zapomogi wynosiła 83,60 zł. Przeprowadzona akcja jednoczy
środowisko nauczycielskie i uczniowskie. Uczniowie czują troskę nauczycieli i ich wsparcie w chwili kiedy
znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.
Akcja finansowego wspierania najbardziej potrzebujących uczniów spotkała się z bardzo ciepłym
przyjęciem w naszym lokalnym środowisku. Będzie systematycznie kontynuowana.
Zestawienie rozdzielonych zapomóg:
- luty 2010
- wsparto finansowo 31 uczniów na łączna kwotę
1570 zł
- marzec 2010
- wsparto finansowo 1 ucznia na łączna kwotę
150 zł
- kwiecień 2010
- wsparto finansowo 19 uczniów na łączna kwotę
1365 zł
- czerwiec 2010
- wsparto finansowo 11 uczniów na łączna kwotę
1320 zł
- czerwiec 2010
- przyznano 2 uczniom nagrody pieniężne PRYMUS 400 zł
- wrzesień 2010
- wsparto finansowo 1 ucznia na łączna kwotę
150 zł
- październik 2010
- wsparto finansowo 19 uczniów na łączna kwotę
2510 zł
- listopad 2010
- wsparto finansowo 16 uczniów na łączna kwotę
1160 zł
- grudzień 2010
- wsparto finansowo 14 uczniów na łączna kwotę
920 zł

2.3

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Realizując cel „wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”, członkowie
stowarzyszenia ufundowali stypendia edukacyjne i zapomogi losowe uczniom znajdującym się
w bardzo trudnej sytuacji życiowej z przyczyn losowych. Osobami odpowiedzialnymi za
koordynowanie akcji byli pani Wioletta Hawaj oraz panowie Maciej Karwowski i Andrzej Seneczko.
Środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodziły z odpisu 1% przekazanego Stowarzyszeniu
przez urzędy skarbowe z Jarosławia, Krakowa Podgórza, Opoczna, Pruszkowa, Radomia, Przemyśla.
Łącznie otrzymaliśmy kwotę 4 072,77 zł.
W roku 2010 przyznano 12 stypendiów po 150 zł i dwie zapomogi losowe w łącznej wysokości 380zł.
W celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę przyznanych stypendiów przeprowadzono
na terenie szkoły akcje charytatywne, w ramach której pozyskano brakujące środki finansowe.

2.4

Podaruj dzieciom radość

Realizując cel „wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży”, członkowie
stowarzyszenia zorganizowali akcję „Podaruj dzieciom radość” polegającą na przekazaniu
uczniom, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, paczek świątecznych. Osobą
odpowiedzialną za koordynowanie akcji byli pani Wioletta Hawaj i pan Andrzej Seneczko.
17.12.2009 r. pani Wioletta Hawaj i pan Andrzej Seneczko przeprowadzili akcję Mikołajkową dla
uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu, których rodziny znajdują się w
bardzo trudnej sytuacji materialnej. Informacje o najbardziej potrzebujących pomocy rodzinach uzyskano od
szkolnego pedagoga. Pomocą świąteczną objęto dziesięciu uczniów na łączna kwotę 500 zł.
Środki finansowe przeznaczone na ten cel w wysokości 500 zł pochodziły z aukcji sprzedaży ciast

w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu zorganizowanej przez panią Wiolette
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Hawaj przy pomocy uczniów szkoły w ramach zajęć podstaw przedsiębiorczości w okresie od września do
listopada 2010r.

2.5

Pomoc dla Tomka

Realizując cele „działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia” stowarzyszenie
zorganizowało zbiórkę środków finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie poprawy
warunków bytowych małego Tomka z gm. Krasiczyn. Osobą odpowiedzialną za

koordynowanie akcji były panie Barbara Czarska i Małgorzata Tobiasz.
Towarzystwo Przyjaciół ZSEiO w Przemyślu we współpracy ze Szkolnym Kołem Caritas I Samorządem
Uczniowskim przy Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu przeprowadziło kwestę mającą
na celu zgromadzenie środków pomocnych w powrocie do zdrowia małego Tomka mieszkającego w gminie
Krasiczyn. Tomek po zatruciu grzybami dwukrotnie był poddawany operacji przeszczepu wątroby
(sprawa była nagłaśniana przez wszystkie stacje telewizyjne).
Akcję w ZSEiO nadzorowała panie Barbara Czarska i Małgorzata Tobiasz, która wyznaczyła uczniów
mających zająć się kwestą. Pieniądze zbierano do przygotowanych przez Szkolne Koło Caritas puszek.
Zebrane pieniądze w kwocie 410 PLN zostały wpłacone na konto Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krasiczynie.
Za zebrane środki wyremontowano dom, w którym Tomek mieszka z rodzicami przystosowując go
do trudnej sytuacji zdrowotnej dziecka. Więcej informacji o wykonanych pracach można przeczytać na
stronie
http://www.krasiczyn.pl
a
konkretnie
dostępne
są
one
pod
łączem
http://www.krasiczyn.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=9&menu=14&artykul=547&akcja=artykul.

2.6

Akcja krwiodawstwa

Realizując cel „działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia”, stowarzyszenie
zorganizowało akcje krwiodawstwa. Osobą odpowiedzialna za koordynowanie akcji byli pan
Wiesław Brud i pani Agnieszki Tymoczko.
W roku 2010 zorganizowano trzy akcje zbiorowego oddawania krwi przez uczniów
i pracowników szkoły (12 marca 2010, 20 maja 2010, 23 października 2010). Dzięki współpracy z panią
Barbarą Domańską akcje odbywały się w Stacji Krwiodawstwa w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu.
Ponieważ nasi uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w akcji krwiodawstwa – ze względu na dużą
ilość uczestników – dwie akcje były przeprowadzane w ciągu dwu kolejnych dni.
W ciągu całego roku oddaliśmy łącznie około 60 litrów krwi.
Zawsze odpowiadamy na prośby kierowane do nas ze szpitala i w awaryjnych sytuacjach
braku konkretnych grup krwi prosimy naszych uczniów o jej oddanie. Nigdy nie zdarzyło się aby
grupa naszych uczniów nie udała się wówczas do stacji krwiodawstwa.
Celem naszej działalności jest nie tylko samo pozyskanie krwi, ale przede wszystkim propagowanie
idei krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Z obserwacji wynika, że dla większości młodych ludzi którzy po raz
pierwszy oddają krew, krwiodawstwo staje się formą niesienia bezinteresownej pomocy na wiele lat.
Młodzież chce pomagać innym, tylko trzeba jej to umożliwić.
Wstępne badania lekarskie i badania krwi przyczyniły się do wykrycia u kilku uczniów chorób,
o których wcześniej nie wiedzieli. Tak więc przeprowadzanie podobnych akcji ma i tę zaletę, że można
monitorować stan zdrowia uczniów. Cennym jest również to, że wiele naszych uczennic dowiaduje się od
lekarza, że czas skończyć z odchudzaniem bo jest to już niebezpieczne dla ich zdrowia.
Popularyzując krwiodawstwo prowadzimy dwie gazetki ścienne (przewiązka i korytarz w budynku
przy ulicy Dworskiego). Można na nich znaleźć nie tylko informacje jakie warunki trzeba spełnić by zostać
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krwiodawcą ale również fotorelacje z przeprowadzonych akcji krwiodawstwa. Umieszczamy również artykuły
o krwiodawstwie na szkolnej stronie internetowej
Podczas organizowania akcji współpracujemy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, Stacją Krwiodawstwa w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu oraz
Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Przemyślu.
Po akcji nasi krwiodawcy przekazali ok. 90 sztuk czekolad dla dzieci z Domu Dziecka
w Ostrowie.
15 listopada 2010 roku, 87 naszych uczniów otrzymało Świadectwa Dojrzałości Społecznej za
honorowe oddawanie krwi, które są przyznawane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Uroczystość
wręczenia świadectw odbyła się w Rzeszowie, uczestniczyli w niej przedstawiciele krwiodawców.
Nasi krwiodawcy biorą również udział w konkursie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”.

2.7

Konkurs informatyczny dla gimnazjalistów

Realizując cele „aktywizacji i wszechstronnego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży” oraz
„promowanie młodych talentów” stowarzyszenie zorganizowało drugą edycję konkursu
Maraton Informatyczny "Gimnetiada" 2009/2010 dla gimnazjalistów. Konkurs objął patronatem
Prezydent Miasta Przemyśla. Osobami odpowiedzialnymi za koordynowanie akcji są pan Wojciech
Psik oraz pan Marek Zawadzki.
W dniu 19 marca 2010 odbył się uroczysty finał drugiej edycji naszego konkursu. Konkurs finałowy
został poprzedzony trzema etapami konkursu realizowanymi on-line poprzez platformę e-lerningową
dostępna pod adresem http://www.konkurs.zseio.net.pl/ .

Rysunek 1 Wręczenie nagród laureatom konkursu

Rysunek 2 Rozpoczyna się pisemny etap finału konkursu

Finał podobnie jak całość tegorocznych eliminacji stał na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie.
Nasi finaliści zmierzyli się z zadaniami teoretycznymi i praktycznymi.
Laureatem Maratonu Informatycznego "Gimnetiada" został uczeń 3 Gimnazjum z Przemyśla
Bartłomiej Kozub. Za zajęcie I miejsca otrzymał aparat cyfrowy.
Nagrodą za II miejsce był odtwarzacz mp4 4GB i myszka bezprzewodowa - nagrodę tę otrzymał
uczeń Gimnazjum w Orzechowcach - Krzysztof Grzybowski.
III miejsce nagrodzone pendrivem Patriot 8GB oraz myszką bezprzewodową zdobył Hubert Kołcz
z Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO.
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe dyplomy, zwrot kosztów podróży oraz drobne gadżety.
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2.8

Integracyjny rajd ”Elektronika”

Realizując cel „działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji” oraz
„działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia” stowarzyszenie zorganizowało Integracyjny
rajd dla klas pierwszych. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie akcji była pani Barbara Jałocha
– członek stowarzyszenia.
Integracyjny rajd dla klas pierwszych odbył się 8 listopada 2010r. Uczestniczyło w nim 190 uczniów
i 17 nauczycieli - opiekunów i wychowawców. Organizatorem rajdu była pani Barbara Jałocha.
Cele rajdu:
-

zintegrowanie uczniów i nauczycieli,
ustalenie wspólnych reguł współpracy pomiędzy klasami a wychowawcami,
wzajemne poznanie się,

Czas trwania -

6 godzin

Przebieg rajdu:
-

2.9

piesze przejście od szkoły do fortu Helicha,
wspólny posiłek,
zabawy służące poznaniu się i integracji (autoprezentacja klas, przeciąganie liny),
podsumowanie konkursów oraz rozdanie nagród,

Ekologiczna akcja Komputery za tonery

Realizując cel „ochrona środowiska i kształtowanie świadomości ekologicznej”
stowarzyszenie zorganizowało szkolna zbiórkę zużytych tonerów i baterii. Osobą odpowiedzialną
za koordynowanie akcji był pan Marek Zawadzki
Akcja polega na zbiórce odpadów będących problemem współczesnej cywilizacji - zużytych pustych
kartridży po drukarkach komputerowych. Okazuje się że są to odpady niezwykle wartościowe - nadające się
do powtórnego użytku. Szkoły po zgłoszeniu się i podpisaniu umowy otrzymują specjalne kartony do
składowania zebranych odpadów. Po ich wypełnieniu firma spedycyjna odbiera je do segregacji - na koszt
organizatorów. Nadające się do recyklingu są skupywane wg. aktualnego cennika, a nienadające się
utylizowane.
Akcja ma dwa aspekty:
-

ekonomiczny - za kartridże zakwalifikowane do skupu szkoła otrzymuje pieniądze zgodnie
z cennikiem. Nie są kwoty małe - kartridże kosztują w skupie od kilku do kilkunastu złotych. Za
200 sztuk najdroższych odpadów kartridży można kupić nowoczesny komputer czy
kserokopiarkę,

-

ekologiczny - w Polsce użytkownicy drukarek kupują ok. 4 mln kartridży rocznie. Po zużyciu ok.
10% z nich trafia do refabrykacji, pozostałe 3,6 mln ląduje w koszu a potem na wysypisku.
Powstaje góra odpadów zawierających resztki tuszu lub tonera drukarskiego i obudowy
plastikowe. Zebrane kartridże są kierowane do nowoczesnych linii produkcyjnych, gdzie
z odpadów powstają pełnowartościowe produkty, o parametrach porównywalnych
z oryginalnymi, ale tańsze o 30%.

W 2010r kontynuujemy w szkole akcję KZT oraz ekologiczną zbiórkę baterii. W I półroczu
przekazaliśmy ok. 160 szt tonerów i kardridży na łączną sumę 170 PLN. Zbieramy również do utylizacji
zużyte baterii. Planowany termin wysyłki to maj 2011
Informacje o ilościach zebranych sztuk zakwalifikowanych do refabrykacji są publikowane na stronie
WWW o adresie http://www.kzt.oswiata.org.pl/
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2.10 Bezpieczne ferie
Realizując cele „przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom” oraz „aktywizacji
i wszechstronnego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży” stowarzyszenie zapewniło ciekawe
formy spędzenia czasu podczas ferii zimowych . Osobą odpowiedzialną za koordynowanie zajęć
była pani Ewa Nogaj.
Wykaz zajęć realizowanych społecznie przez nauczycieli
w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu
podczas ferii zimowych (od 15 do 28 lutego 2010)
Planowana
Planowany
Godzina
data
czas
rozpoczęcia
realizacji
realizacji

Lp.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Dla kogo
przeznaczone

1.

Przygotowanie do
matury z j. polskiego

E. Pietruszka

maturzyści
kl. 4x, 4y

15.02.2010

11

2.

Szkolenie w ramach M. Horodecka
programu
E. Kaczmarek„Mam haka na raka”
Wałczyk

uczniowie
kl. 1c

22.02.2010

10

maturzyści
kl. 3a, 3e, 3f

25.02.2010

10

maturzyści kl.
15.02.2010
3e, 3d, 4t

10

3.

Próbna matura z
geografii

M. Horodecka

4.

Przygotowanie do
matury z j. polskiego

A. Horbaczek

5.

Szkolenie „Pierwsza E. Kaczmarekpomoc”
Wałczyk

00

2h

Sala 30

00

2h

Sala 2

00

2h

Sala 21

00

2h

Sala 1

00

2h

Sala 2

00

3h

Sala 6

00

2h

Sala 11

00

2h

Sala 11

00

2h

Sala 11

00

2h

Sala 4

00

2h

Sala 18

1h

Sala 5

1h

Sala 5

uczniowie
klas
pierwszych

15.02.2010

10

6.

Próbna matura z
historii

J. Hrynkiewicz

maturzyści
kl. 3a, 3g

15.02.2010

9

7.

Próbna matura z
wos
(poziom podstawowy)

B. Jaszczyszyn

maturzyści

16.02.2010

9

B. Jaszczyszyn

maturzyści

17.02.2010

9

8.

Próbna matura
ustna z wos

Sala lub
miejsce
realizacji

(poziom rozszerzony)

9.

Zajęcia
wyrównawcze

B. Jaszczyszyn

maturzyści
kl. 3a, 3b

18.02.2010

9

10.

Projekcja filmu
„Motyl i skafander”

B. Czarska

chętni
uczniowie

23.02.2010

11

W. Hawaj

uczniowie
kl. 3b, 3d, 3f

15.02.2010

11

E. Chudzicka

uczniowie
kl. 2c, 2e

15.02.2010

9

E. Chudzicka

uczniowie
kl. 1f

15.02.2010

10

11.

12.

13.

Przygotowanie do
Okręgowej
Olimpiady
Przedsiębiorczości
Zajęcia
uzupełniające z
matematyki
Zajęcia
przygotowujące do
konkursów

00
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matematycznych

14.

15.

Zajęcia
przygotowujące do
matury
Opieka nad grupą
młodzieży
(rekonstrukcja)

E. Chudzicka

maturzyści
kl. 3c, 3e, 3f

15.02.2010

11

M. Śliwka

wszyscy
chętni

28.02.2010

15

00

1h

Sala 5

00

5h

-

30

4h

Sala
językowa

00

6h

Sala
językowa

30

2h

Sala 31

00

3h

Sala 16

00

2h

Sala 9

16.

Próbna matura z
j.angielskiego

N. Bigas

maturzyści
kl. 3f

15.02.2010
16.02.2010

8

17.

Próbna matura
z j.angielskiego

M. FedkoBaziak

maturzyści
kl. 3c, 4t

22.02.2010
23.02.2010

8

18.

Próbna matura
z chemii

B. Kawecka

maturzyści
kl. 3e, 3k

15.02.2010

8

19.

Zajęcia do matury
z j. niemieckiego

A. Tymoczko

maturzyści
kl. 3c

15.02.2010
16.02.2010
17.02.2010

10

20.

Projekcja filmu

D.
Świętoniowska

uczniowie
klas
pierwszych

16.02.2010

9

21.

Zajęcia dodatkowe
z elektrotechniki
i elektroniki

H. Przytuła

uczniowie
kl. 1x, 1t

17.02.2010

9

00

2h

Sala 12

22.

Kółko komputerowe
z Linuxem

R. Kostecki

chętni
uczniowie

15.02.2010
16.02.2010

930

2h

Sala 32

23.

Zajęcia dodatkowe
z chemii

B. Jakubiec

chętni
uczniowie

15.02.2010

10

00

2h

Sala 31

T. Hausman

uczniowie
kl. 2x, 1b

23.02.2010

10

00

3h

Sala 25

00

2h

Sala 10

00

2h

Sala 2

00

2,5 h

Sala 10

00

2h

Sala 27

30

6h

Sala 8

1,5 h

Siłownia

Zajęcia dodatkowe z
j. angielskiego.
24.
Projekcja filmu w
j.ang. „Henryk VIII”

uczniowie
klas drugich i 23.02.2010
3y
Zajęcia plastyczne M. Horodecka
uczniowie
26. w ramach programu E. Kaczmarek- biorący udział 22.02.2010
„Mam haka na raka”
Wałczyk
w programie
25.

Obserwacja widm
atomowych

W. Kremer

10

12

27.

Matura próbna
z fizyki

R. Szczupak

uczniowie
kl. 4x, 4t

15.02.2010

8

28.

Przygotowanie do
matury z j.polskiego

D. Kulej

maturzyści
kl. 3b

24.02.2010

9

29.

Mock exam - ustny
egzamin maturalny
z j.angielskiego

A. KoterbickaPaśko

maturzyści
kl. 3a

15.02.2010

8

30.

Zajęcia sportowe
w szkolnej siłowni

B. Wołoszyn

chętni
uczniowie

15.02.2010

11

Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Przyjaciół ZSEiO w Przemyślu za 2010r.

30

str. 9 z 10

Stowarzyszenie Przyjaciół ZSEiO w Przemyślu
37-700 Przemyśl, ul Kilińskiego 10, tel. 016 678 30 01, e-mail: przyjacielezseio@op.pl

31.

Mock exam – ustny
próbny egzamin z
j.angielskiego

32 Wdrażanie Autocard

A. Cyran

maturzyści
kl. 3b

13.02.2010

9

W. Psik
M. Zawadzki

uczniowie
kl. 1t, 2t, 3t

17.02.2010

9

15

4h

Sala 16

00

5h

Sala 34

00

3h

Sala 7

00

3h

Sala 35

00

2h

Sala 23

00

2h

Sala 23

00

3h

Sala
językowa

00

1,5 h

Sala 26

00

2h

Sala 3

00

3h

Sala 9

00

4h

Sala 34

00

4h

Sala 44

00

3h

Sala 25

00

2h

Sala 27

00

3h

Sala 5

00

2h

Sala 28

00

2h

Sala 25

33.

Zajęcia
uzupełniające
z j.niemieckiego

A. Czopowska

uczniowie
kl. 1c, 1f

15.02.2010

10

34.

Próbna matura
z informatyki

A. Seneczko

chętni
maturzyści

15.02.2010

10

A. Roczniak

maturzyści
kl. 4x

15.02.2010

11

A. Roczniak

maturzyści
kl. 4y

15.02.2010

9

J. Omachel

maturzyści
kl. 3e, 4y

16.02.2010

8

35.

36.

37.

Zajęcia dla
maturzystów
z matematyki
Zajęcia dla
maturzystów
z matematyki
Próbna matura
ustna
z j. angielskiego

38.

Przygotowanie do
matury z j.polskiego

W.
Kochanowicz

maturzyści
kl. 3f

15.02.2010

9

39.

Sprawdź się przed
maturą

M. Kędziora

maturzyści
kl. 3c, 3k

15.02.2010

10

A. Lemiech

maturzyści
kl. 3f, 3k

15.02.2010

10

40.

Próbna matura
z matematyki
(zakres rozszerzony)

41.

Kółko komputerowe
Strony www

K. Wanat

chętni
uczniowie

15.02.2010

9

42.

Zajęcia dodatkowe

A. Rozbaczyło

uczniowie
kl. 4x, 4y

15.02.2010

9

M. KądziołkaKostecka

uczniowie
kl. 2e, 2f, 2a

22.02.2010

10

K. Piss

maturzyści
kl. 3c

16.02.2010

11

T. Baran

uczestnicy
zajęć

16.02.2010
17.02.2010

9

D. Materlak

maturzyści
kl. 3a, 3c

15.02.2010
17.02.2010

9

M. Jędruch

maturzyści
kl. 3a

15.02.2010

9

43.

44.

45.

46.

47.

Zajęcia z języka
angielskiego dla kl.
II
Zajęcia dla
maturzystów
z j. polskiego
Rok Zerowy AGH
Zajęcia dla
maturzystów
z biologii
Zajęcia dla
maturzystów z
matematyki
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