KLUBY i KOŁA ZAINTERESOWAŃ w Śl.TZN – Technikum nr 17
Rok szkolny 2022/2023

LP.

1.

NAZWA KLUBU/
KOŁA

Gazetka „Granat”

2.

Klub debat

3.

Klub elektryków

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Wprowadzenie w tajniki warsztatu dziennikarskiego,
doskonalenie umiejętności redagowania tekstu,
przeprowadzania wywiadu, tworzenia artykułu,
sprawozdania, recenzji oraz umiejętności współpracy
w zespole, komunikacji i odpowiedzialności

Rozwijanie zainteresowań uczniów uzdolnionych,
ambitnych i pracowitych, kształcenie umiejętności
krytycznego myślenia, wygłaszania publicznych
przemówień, argumentacji i kontrargumentacji,
szacunku dla innych poglądów, kultury dyskusji
Rozwijanie zainteresowań uczniów związanych
z zawodem elektryka

NAUCZYCIEL
PROWADZĄCY

DZIEŃ GODZINA
SPOTKAŃ

Anna Lorenc

według potrzeb

Anna Lorenc

poniedziałek godz.
15.00 raz w
miesiącu lub według
potrzeb

Piotr Czerniejewski

według potrzeb

4.

Klub „Aktywności
całego życia”

Propagowanie aktywności w ramach szeroko
rozumianej kultury fizycznej

5.

Szkolny Klub
KrajoznawczoTurystyczny PTTK
nr 76

Propagowanie turystyki górskiej jako formy aktywnego
spędzania czasu wolnego, propagowanie
krajoznawstwa, organizowanie wycieczek turystycznokrajoznawczych, organizowanie i uczestnictwo
w rajdach, wycieczkach, konkursach, prelekcjach
i marszach na orientację

6.

Koło biologiczne
i promocji zdrowia

7.

Koło CIM

8.

Koło elektroniczne

Angażowanie młodzieży w kwestie ochrony środowiska
i przyrody, dbałość o przyrodę oraz tworzenie nowych
pomysłów w celu poprawy stanu środowiska oraz
zwalczania negatywnych skutków jego dewastacji;
podejmowanie działań promujących zdrowie;
dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu
maturalnego
Rozwijanie umiejętności korzystania z programów
klasy CAD/CAM w zawodzie technik mechatronik
i mechanik – klasy II
Rozszerzenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności
praktycznych z zakresu elektroniki, projektowania
i wykonywania prototypów, serwisowania urządzeń
elektronicznych, możliwości dodatkowego ćwiczenia na
aparaturze pomiarowej

Aleksandra KulikCiołka
Małgorzata Tomecka
Angelika Felka

Marta Łyczba

według potrzeb
i możliwości
w czasie długich
przerw godz. 10.25
lub 13.05, inne
spotkania ustalane
na bieżąco

spotkania ustalane
na bieżąco – według
potrzeb

według potrzeb
Daniel Sowa

Robert Kwiczała

czwartek godz.
15.45 – 17.45

9.

Koło fizyczne

10.

Koło języka
niemieckiego

11.

12.

13.

Koło krzewienia
kultury Śląska

Poszerzanie zainteresowań fizycznych poprzez
samodzielne zdobywanie wiedzy, wykonywanie
doświadczeń i zadań; przygotowanie do konkursów
i olimpiad, przygotowanie do matury oraz zajęcia
wyrównawcze

Marzena Pilch

Rozwijanie umiejętności lingwistycznych,
propagowanie kina niemieckiego, wycieczki
przedmiotowe, organizacja konkursów

Anna Burdach
Małgorzata
Janiszewska
Sylwia MożyłowskaZając
Magdalena Szwedor

Promowanie wiedzy z zakresu historii i etnografii
Śląska, propagowanie gwary śląskiej, organizowanie
wyjść do regionalnych placówek kulturalnych,
przygotowanie wystaw, sesji i konkursów szkolnych
kultywujących tradycję śląskości

Koło matematyczne
Rozwijanie zainteresowań matematycznych, wyrobienie
„Ciekawa matematyka”
sprawności w przeprowadzaniu analizy zadań oraz
przygotowanie do matury

Koło mechaniczne

Rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie
mechaniki, wykonywanie drobnych prac
mechanicznych, posługiwanie się dokumentacją
techniczną oraz instrukcjami

Edyta Sawicka
Ludmiła Schöpp

według potrzeb

według potrzeb

według potrzeb

Iwona Stańko

I okres – wg
potrzeb,
II okres – do
ustalenia, raz
w tygodniu

Arkadiusz Dryszel

według ustalenia

14.

Koło mechatronicznoprogramistyczne

Programowanie mikroprocesorów (roboty mobilne
Hexor, LEGO Mindstorms), programowanie modułów
logicznych LOGO oraz sterowników programowalnych
SIMATIC S7 200, projektowanie procesów
technologicznych, budowa układów sterowania
pneumatycznego oraz elektropneumatycznego,
współpraca z Wyższą Szkołą Mechatroniki w
Katowicach

według potrzeb
Adam Iwański

Koło muzyczne

Rozwijanie zainteresowań młodzieży związanych
z muzyką, przygotowywanie występów szkolnych przez
uczniów muzycznie uzdolnionych

Arkadiusz Dryszel

według potrzeb

16.

Koło teatralne

Rozwijanie zdolności artystycznych i zainteresowań
teatralnych, przygotowanie okolicznościowych
przedstawień

Ks. Tomasz Kusz

na bieżąco – według
ustaleń

17.

Koło wolontariuszy

Danuta Snarska
Tatiana Zych

według ustaleń

18.

Koło żywego słowa

15.

Kształtowanie umiejętności społecznych, empatii
i wrażliwości w kontaktach z uczniami
niepełnosprawnymi, organizowanie akcji pomocowych
Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie oraz
przygotowanie do konkursów recytatorskich;
doskonalenie umiejętności redagowania i wygłaszania
tekstu na zadany temat (zgodnie z wymogami matury
ustnej)

Agnieszka Pawlik
Anna Zając

według potrzeb
poniedziałek godz.
15.00 (dwa razy
w miesiącu)

19.

Szkolne koło Caritas

20.

SKS

Współpraca z Parafialnymi Zespołami Caritas,
włączanie się w akcje diecezjalne i ogólnopolskie;
działalność charytatywna

Paweł Zygmunt

według potrzeb

Promowanie kultury fizycznej przez prowadzenie zajęć
sportowych: koszykówka, siatkówka

Bartosz Stawowski

według ustaleń

