Załącznik do Indeksu Stypendysty zawierający LAO na rok szkolny 2018 / 2019
1. LISTA AKTYWNOŚCI OBOWIĄZKOWYCH_ propozycje ZSQUAD
Lp.
1.

miesiąc
październik /
listopad 2018
listopad /
grudzień 2018
luty /
marzec 2019
luty /
marzec 2019

aktywność_ opis
uczestnictwo w warsztatach z przedsiębiorczości w zakresie tworzenia
biznesplanów i komunikacji społecznej;
uczestnictwo w warsztatach z zakresu prowadzenia kadr i płac;

5.

luty /
marzec 2019

Sprzedaż w ujęciu twardym wskaźnikowym i miękkim (kompetencje
sprzedawcy);

6.

marzec /
kwiecień 2019

7.

marzec /
kwiecień 2019

Spotkanie z Nauką – organizacja wieczoru naukowego obejmującego
spotkanie z ekspertami, zajęcia laboratoryjne dla uczniów II LO oraz
zaproszonych gości z bioceltix;
uczestnictwo w warsztatach z przedsiębiorczości z zakresu biochemii
człowieka i dietetyki i higieny człowieka;

2.
3.
4.

uczestnictwo w warsztatach z przedsiębiorczości w zakresie tworzenia
biznesplanów i komunikacji społecznej;
uczestnictwo w wykładzie na temat praktycznego zastosowania
informatyki i programowania; t-bull s.a.;

nauczyciel odpowiedzialny
p. Izabela Kuśmierek
p. Elżbieta Boryń
p. Karolina Gomulska
p. Marta Dębska-Guszpit
p. Izabela Kuśmierek
p. Elżbieta Boryń
p. Karolina Gomulska,
p. Leszek Biegasik
p. Michał Krupka,
p. Damian Fijałkowski
p. Izabela Kuśmierek
p. Aleksander Sienkiewicz
p. Mariusz Muszyński
p. Dorota Janik

p. Barbara Trokowicz
p. Paweł Wielgus
p. Ewelina Stelmach

Lista powyższych aktywności może ulec rozszerzeniu o kolejne propozycje. Uczniowie ubiegający się o stypendium
zostaną poinformowanie o takich zmianach na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym fb.
2. LISTA AKTYWNOŚCI OBOWIĄZKOWYCH_ propozycje II LO
Lp.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

miesiąc
październik
2018
listopad
2018
grudzień
2018
styczeń
2019
luty
2019
marzec
2019

kwiecień
2019

aktywność_ opis
1. pomoc w organizacji Międzynarodowego Dnia Języków Obcych;
2. udział w projekcie historycznym Dziedzictwo Kulturowe;
Organizacja akcji Znicz na Wschodzie;

nauczyciel odpowiedzialny
nauczyciele języków obcych
p. Małgorzata Wojtczak
p. Eleonora Marmajewska

1. udział w maratonie pisania listów Amnesty International;
2. organizacja akcji charytatywnej Pomoc Polakom na Wschodzie;
3. organizacja Dnia z Herbatką;

p. Agnieszka Komsta-Fila
p. Eleonora Marmajewska
p. Wanda Chirowska

organizacja imprezy / eventu walentynkowego dla społeczności
szkolnej;
1. udział w działalności Zespołu ds. Promocji Szkoły (wyjazdy na
prezentacje II LO do gimnazjów i szkół podstawowych);
2. organizacja imprezy / eventu z okazji Dnia Kobiet dla społeczności
szkolnej;
Organizacja Światowego Dnia Książki, Prasy i Praw Autorskich;

p. Agnieszka Komsta-Fila
Zespół do Spraw Promocji
p. Agnieszka Komsta-Fila
p. Wanda Chirowska

Aktywności nieprzypisane do konkretnego miesiąca:
1.
2.

3.
4.

działania artystyczne w ramach projektu dwójkART – prowadzenie
kroniki szkolnej;
1. organizacja / przeprowadzenie zbiórki w ramach działalności
wolontariatu: Oleśnickie Bidy, Szlachetna Paczka, WOŚP, Góra Grosza;
2. Ogólnopolska Zbiórka Żywności ”TAK POMAGAM”, praca na rzecz
Fundacji ”WARTO POMAGAĆ”, DKMS „Dzień dawcy szpiku”, PCK
„Młoda krew ratuje życie”
aktywna działalność w szkolnym zespole muzycznym „Wiaderko”;
aktywna działalność w Samorządzie Szkolnym;

p. Katarzyna Jaworska Dawidziuk
p. Małgorzata Pycela
p. Marta Wójcik

p. Małgorzata Wojtczak
p. Agnieszka Komsta-Fila

Lista powyższych aktywności może ulec rozszerzeniu o kolejne propozycje. Uczniowie ubiegający się o stypendium
zostaną poinformowanie o takich zmianach na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym fb.

