
Jak realizujemy projekt ?
Cz. III przygotowania do wyjazdu

nauczycieli i II grupy uczniów  





W październiku 2021r. rozpoczął się nabór 
do projektu

nauczycieli i uczniów, 
którzy w  2022r. 

wyjadą do hiszpańskiej Malagi. 



Wszystkie informacje na temat udziału w projekcie zostały udostępnione na stronie www. szkoły 

oraz przesłane do nauczycieli i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego VULCAN. 





Wszystkie informacje na temat projektu upowszechniane 

są na www szkoły oraz  



WYNIKI  REKRUTACJI



Od 21 do 25 marca na job shadowing do hiszpańskiej Malagi wyjedzie ośmiu nauczycieli: 

Dyrektor szkoły

Mirosław Kowalski 

Koordynator projektu

Aleksandra Filus Rafał Nalepa 

przedmioty elektryczne

Magdalena Kica 

j. angielski zawodowy

Grzegorz Badura

przedmioty elektryczne               

i elektroniczne

Mariusz Skubek

przedmioty elektryczne 

i elektroniczne

Romualda Grząba

przedmioty ekonomiczne

Joanna Badowska-Kionka

przedmioty ekonomiczne



Od 9 do 20 maja na staż do Malagi wraz z koordynatorem i p. R. Grząbą wyjadą: 

Klaudia  

Czerwińska

Wiktoria 

Smagóra

Wiktoria 

Milej

Karolina 

Hermyt

Filip Cybis

Kacper 

Ciesielski

Wiktoria 

Puchalska

Wiktoria 

Kotlorz

Adrian 

Bembnista

Szymon 

Kozłowski

Bartosz 

Sędzik

Olaf 

Skubisz

Weronika 

Bąk

Jakub 

Jabłoński

Alex 

Laszczkowski

Romualda 

Grząba



Od 23 maja do 6 czerwca na staż do Malagi pod opieką koordynatora i p. Joanny Dębowiec wyjadą: 

Marek 

Krawczyk

Kacper 

Szczęśniak

Nikodem 

Milota

Marcel 

Wydra

Roksana 

BogackaAmelia 

Paluch

Paweł Bujok Nadia 

Miechówka

Klaudiusz 

Lindner
Katarzyna 

Lisowska
Radosław 

Pepliński

Kamil 

Michalski

Aleksander 

Skrzeszowski
Agnieszka 

Pinocy

Joanna 

Dębowiec

Tomasz 

Świtek



Wszyscy nauczyciele, którzy zostali zakwalifikowani do projektu, 

rozpoczęli cykl zajęć przygotowujących 

do wyjazdu na job shadowing. 

Kursy językowe prowadzili lektorzy z 







¿Cómo te 

llamas?

Mi nombre es 

Joanna





Niestety z powodu COVID-19 niektóre zajęcia musiały odbyć się zdalnie.







Kurs języka hiszpańskiego dla uczniów również 

odbywał się w formie hybrydowej



W trakcie zajęć kulturowych beneficjenci poznali zwyczaje i obyczaje 

Hiszpanii oraz miejsca, które odwiedzą w trakcie pobytu. 



Piszą o Nas 

lokalne 

portale 

internetowe

https://www.wkatowicach.eu/informacje/w-katowicach/Uczniowie-i-

nauczyciele-ZSZ-3-w-Katowicach-na-stazach-w-Hiszpanii/idn:410

https://www.wkatowicach.eu/informacje/w-katowicach/Uczniowie-i-nauczyciele-ZSZ-3-w-Katowicach-na-stazach-w-Hiszpanii/idn:410


Ze wszystkimi beneficjentami 04.03.2022r.
zostały podpisane umowy  





Spotkanie na Teamsach z hiszpańskim koordynatorem



Wszystkie informacje 

na temat realizacji 

projektu znajdują się 

również na holu szkoły.





Przygotowania do wyjazdu …



CERTYFIKACJA      19.03.2022 
UKOŃCZENIE KURSÓW:  J. ANGIELSKIEGO I HISZPAŃSKIEGO





Odliczając dni do wyjazdu, wszyscy śledzili sytuację epidemiczną 

i zapoznawali się z kolejnymi obostrzeniami dotyczącymi COVID - 19



Koniec cz. III   


