
Sesje Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. M. Kopernika  

w Siedlcach, ul. Krystyny Osińskiej 8: 

 

 

Sesja XXIII (czwartek, 18.10.2018 r.) 

 

1. 8.30 – 10.00, 10.30 – 12.00 Bezpieczny złoty – mgr Grażyna Lech, nauczyciel 

ekonomicznych przedmiotów zawodowych, mgr Wioletta Pieńkowska, nauczyciel 

ekonomicznych przedmiotów zawodowych 
 

Na warsztatach uczniowie poznają zabezpieczenia polskich banknotów, sprawdzą ich 

autentyczność różnymi sposobami oraz dowiedzą się jak działa tester banknotów. 

Uczestnicy warsztatów będą mogli również wykazać się wiedzą w tym zakresie, biorąc 

udział w mini-konkursie. Na najlepszych czekają słodkie złote monety. 

 
Warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej.  

Miejsce: sala 21,  

Optymalna liczba osób w grupie: 40.  
Zapisy na zajęcia u koordynatora sesji. 

 

Koordynator: mgr Grażyna Lech, e-mail: gralech@wp.pl 

2. 9.40 – 10.25 Kalambury językowe – mgr Barbara Adamiak, mgr Aneta Baran 
 

Uczniowie wezmą udział w kalamburach i  grach językowych, dzięki którym wzbogacą 

swoje słownictwo. Gry lingwistyczne udowodnią im, ile przyjemności może sprawić język 

polski. 

 

Warsztaty dla uczniów klas VI – VIII.  
Miejsce: sala: 8 (parter) 

Optymalna liczba osób w grupie: 30.  

Zapisy na zajęcia u koordynatora sesji. 
 

Koordynator: mgr Anna Pliszka:, e-mail: annapliszka@tlen.pl  

 

3.  11.30 – 12.15 Gry i eksperymenty matematyczne – mgr Wojciech Zych, nauczyciel 

matematyki 

Uczniowie biorąc udział w zajęciach w sposób doświadczalny przekonają się o stałej 
wartości liczby π; poprzez  rozwiązywanie przygotowanych zadań rozwiną umiejętności 

logicznego myślenia, wyciągania wniosków, opracowywania strategii. 

 
Warsztaty dla uczniów gimnazjum 

Miejsce: sala: 14 

Optymalna liczba osób w grupie: 30 
Zapisy na zajęcia u koordynatora sesji. 

 

Koordynator: mgr Wojciech Zych:, e-mail: wojtzy@wp.pl 

 
4. 12.20 – 13.05 Podstawy kompozycji obrazu w fotografii – mgr Paweł Jakubik, 

nauczyciel matematyki, miłośnik fotografowania 
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Uczniowie biorąc udział w zajęciach poznają wybrane wiadomości z zakresu teorii 

fotografii, podstaw optyki, zasady poprawnego komponowania obrazu fotograficznego. 

 
Warsztaty dla uczniów gimnazjum 

Miejsce: sala: 21 

Optymalna liczba osób w grupie: 30  
Zapisy na zajęcia u koordynatora sesji. 

 

Koordynator: Paweł Jakubik, e-mail kuba_pw@tlen.pl 
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 Piątek, 19.10.2018 r. 
 

 

Sesja XXIV (piątek, 19.10.2018 r.) 

 

1. 8.30 – 10.00, 10.30 – 12.00 Bezpieczny złoty – mgr Grażyna Lech, nauczyciel 

ekonomicznych przedmiotów zawodowych, mgr Wioletta Pieńkowska, nauczyciel 

ekonomicznych przedmiotów zawodowych 
 

Na warsztatach uczniowie poznają zabezpieczenia polskich banknotów, sprawdzą ich 

autentyczność różnymi sposobami oraz dowiedzą się jak działa tester banknotów. 
Uczestnicy warsztatów będą mogli również wykazać się wiedzą w tym zakresie, biorąc 

udział w mini-konkursie. Na najlepszych czekają słodkie złote monety. 

 
Warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej.  

Miejsce: sala 21,  

Optymalna liczba osób w grupie: 40.  
Zapisy na zajęcia u koordynatora sesji. 

 

Koordynator: mgr Grażyna Lech, e-mail: gralech@wp.pl 

 

2. 8.50 – 9.35 Ekologia w logistyce i w życiu codziennym – mgr inż. Kamila 

Wereszczyńska, mgr Elżbieta Replińska 

 
Uczniowie na warsztatach poznają wybrane zagadnienia  z ekologistyki  (segregacja 

odpadów, gospodarka wodna i energetyczna). 

 
Warsztaty dla uczniów klas VII, VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjum.  

Optymalna liczba osób w grupie: 20.  

Zapisy na zajęcia u koordynatora sesji. 
 

Koordynator: mgr inż. Kamila Wereszczyńska, e-mail: kamilawe@o2.pl 

 

 


