
 

 

 

DEKLARACJA PROGRAMOWA SZKOLNEGO KOŁA EDUKACJI MORSKIEJ  
NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

 

 

CZĘŚĆ II 

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA EDUKACJI MORSKIEJ 

 

 Przyznana liczba godzin na prowadzenie SKEM.................................................................. 

 w tym, w ramach siatki godzin.............................  . 

 inne........................................................................................................................................ 

 DANE  O  NAUCZYCIELU – Opiekunie SKEM 

 Imię i nazwisko - ………………………………………………………………….............. 

 Staż pedagogiczny - ………........ lat, w tym w edukacji morskiej - ………………….. lat 

 Specjalizacja zawodowa - ………………………………………………………………….. 

  Przygotowanie w zakresie morskiej i żeglarskiej edukacji dzieci i młodzieży (posiadane 

uprawnienia, patenty wodniackie i żeglarskie, odbyte kursy i szkolenia) …………............. 

…………………………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………….…….... 

 Telefon kontaktowy ……………………………..., e-mail. ………………………………..  

 rzeczywista liczba godzin realizowana na edukację morską.…............................................. 

DANE O DZIAŁALNOŚCI KOŁA 

 Nazwa ………….………………………………………………………………………………..… 

 liczba lat działalności………………………………………………………………………………..  

  liczba uczniów – stałych członków SKEM............................................................................ 

  liczba uczniów –uczestniczących okazjonalnie..................................................................... 

IMPREZY/PRZEDSIĘWZIĘCIA 

W roku szkolnym 2016/2017 SKEM planuje - deklaruje organizację/udział w następujące/ych 

przedsięwzięcia/ch: 

 imprezy własne, szkolne (wymienić).................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Przedszkola 

 Przeglądzie „Ze śpiewem i tańcem za pan brat”     nie  tak 

 Rejs statkiem „Poznaj Morski Szczecin”     nie   tak  

 



 

Szkoły / Placówki  

 Rejs statkiem „Poznaj Morski Szczecin”    nie   tak 

            (Propozycja dla klas  I – III  szkół podstawowych) 

      

 Sesja Morska „Nasze Rejsy 2016”      nie         tak   

 

 Konkurs „Wiedzy morskiej”       nie         tak   

 

 Konkurs fotograficznym „Nasze rejsy 2016”   nie   tak 

 

 Nauce i doskonaleniu pływania (sprawność pływak)  nie  tak 

             z elementami profilaktyki bezpieczeństwa na akwenach 
             (warunek pływania na jachtach) 

 Prace bosmańskie (warunek pływania na jachtach)  nie  tak   

 ABC żeglarskie, praktyczne zajęcia na wodzie   nie  tak 

- szkółka na Optimistach (I-III, sprawność junga) 

- szkółka na Kadetach, DZ-tach,  (IV-VI, sprawność kadet) 

- zajęcia na Kadetach, DZ-tach i jachtach, ( Gim, Ponadgim. I-III ) 

rejsy jednodniowe i trzydniowe wg przyjętego standardu, (przygotowanie do egzaminu  

na żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego) 

 Zajęcia rekreacyjne na kajakach     nie  tak 
               (SP IV-VI, Gim, Ponadgim. I-III,)  

 

 Ogólnopolski Konkurs „Młodzież na Morzu”   nie  tak 

 

.................................................................................................................................................................... 

 

ZAŁĄCZNIKI 

 

1) Plan pracy SKEM na rok szkolny 2016/2017, 

2) Lista członków SKEM, 

3) Regulaminy szkolnych przedsięwzięć programowych 

 

UWAGI, PROPOZYCJE .......................................................................................................... 

 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883  

z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonych przeze mnie 

dokumentach niezbędnych do realizacji projektu. 

 

 

Data…………………… 

 

 

 

……..…………………..       …………………………            ……………………………. 
          pieczątka szkoły/                      podpis opiekuna SKEM                           podpis Dyrektora Szkoły 

             placówki                                                                 


