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Wznawiamy kursy unijne z zajęciami
praktycznymi!!!
Od 30 listopada 2020r. rozpoczynamy kontynuację zajęć w
ramach projektu unijnego „Wyższe kompetencje to lepsza praca i
płaca”
Dotyczy to kursów:
- dietetyk
- cukiernik
- kuchnie różnych narodów
- kurs kelnersko – barmański z elementami języka angielskiego
- żywność molekularna
- montaż komputerów
- programowanie logiką.
Zajęcia będą odbywać się w szkole zgodnie z harmonogramem, który został
ustalony na początku roku szkolnego. Zajęcia, które się nie odbyły w związku
z sytuacją epidemiczną w kraju, będą odbywać się w późniejszym czasie.
Są jednak zajęcia, które już teraz będą odrabiane, zgodnie z deklaracją
prowadzących je nauczycieli.
Są to:
Zajęcia prowadzone przez Panią Agnieszkę Golan:
- kurs cukiernik: 01. 12. 2020r. (godz. 15.15 – 19.00) za zajęcia z dnia 24. 10.
2020r.
- kuchnie różnych narodów: 05. 12. 2020r. (godz. 11.45 – 15.30) za zajęcia z
dnia 14. 11. 2020r.

- kurs kelnersko – barmański: 08.12.2020r. (godz. 15.15 – 19.00) za zajęcia z
dnia 07. 11. 2020r.
Zajęcia prowadzone przez Panią Urszulę Surmę:
- kurs kelnersko – barmański z elementami języka angielskiego:
18. 12. 2020r. (godz. 15.00 – 19.00) za zajęcia z dnia 25. 11. 2020r.
Zajęcia prowadzone przez Panią Olgę Kwapisz – Wojdę:
- kuchnie rożnych narodów: 14. 12. 2020r (godz.15.15 – 19.00) za zajęcia z
dnia 16.11. 2020r.
- żywność molekularna: 15. 12. 2020r. (godz. 15.15 – 19.00) za zajęcia z dnia
17.11. 2020r.
Zajęcia prowadzone przez Panią Iwonę Bogusiewicz – Kuś:
- kółko żywieniowe: 03. 12. 2020r. Te zajęcia są zgodne z harmonogramem, ale
będą trwać 4 godziny ( 2 godziny zamiast zajęć z 07. 01. 2021r. – okres ferii
zimowych)
Pozostałe zajęcia dalej odbywają się systemem zdalnym.
Informujemy, że sytuacja może się zmienić w zależności od sytuacji
epidemicznej w kraju. Informacje będą zamieszczane na stronie szkoły
i w zakładce projekty unijne. Proszę śledzić na bieżąco ewentualne zmiany.
Edyta Kłak
Iwona Bogusiewicz - Kuś

