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Cel indywidualnego planu rozwoju zawodowego w ramach projektu „Mazowsze – stypendia                        

dla uczniów szkół zawodowych” w roku szkolnym 2019/2020”: 

Poznanie i  przyswojenie podstaw technicznych sztuki barmańskiej oraz przygotowanie                                

do samodzielnej , profesjonalnej pracy w barze. 

Otrzymane stypendium umożliwiło uczennicom uczestniczenie i ukończenie kursu barmańskiego                       

i warsztatów koktajlowych koktajlowych Drink Up @MSBiS organizowanych przez Międzynarodową 

Szkołę Barmanów i Sommelierów w Warszawie, dzięki którym   zdobyły umiejętności posługiwania 

się sprzętem barmańskim ,  poznały zasady komponowania, dekorowania napojów mieszanych, 

sporządzania i serwowania koktajli na bazie różnych składników  .Otrzymane stypendium również 

pozwoliło  uczennicom zakupienie pomocnego sprzętu do pracy w domu i w zawodzie oraz  literatury 

fachowej. Uczennice pogłębiły swoje wiadomości, umiejętności oraz doświadczenie zawodowe                      

co ułatwi im po ukończeniu szkoły podjąć pracę w zawodzie, którym się pasjonują. 

Uczennice uczestniczyły również  w Gali  w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów 

szkół zawodowych” 2019/2020 r. w  LO im. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 

07.02.2020r.,gdzie otrzymały „ Dyplom Stypendysty”. Brały udział  w wycieczce edukacyjnej                           

do   Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, gdzie uczestniczyły w zajęciach 

edukacyjnych i miały możliwość poznania oferty edukacyjnej uniwersytetu, w tym Wydziału Nauk                      

o Żywności. 

 

Iza Bielacka – opiekun: Ewa Tyszka 

Cel indywidualnego planu rozwoju zawodowego w ramach projektu „Mazowsze – stypendia                      

dla uczniów szkół zawodowych” w roku szkolnym 2019/2020”: 

Poznanie i  przyswojenie podstaw technicznych sporządzania, dekorowania i serwowania wyrobów 

cukierniczych  oraz przygotowanie do samodzielnej , profesjonalnej pracy w zawodzie. 

Otrzymane stypendium umożliwiło uczennicy uczestniczenie i ukończenie  kursu cukierniczego – bezy 

i makaroniki prowadzonego przez Instytut Sztuki Kulinarnej w Warszawie, dzięki któremu  zdobyła 

umiejętności posługiwania się sprzętem cukierniczym, nowoczesnych technik sporządzania                                

i dekorowania wyrobów cukierniczych . Otrzymane stypendium  pozwoliło  uczennicy zakupienie 

literatury fachowej oraz pomocnego sprzętu do pracy w domu i w zawodzie . Uczennica pogłębiła 

swoje wiadomości, umiejętności oraz doświadczenie zawodowe co ułatwi jej po ukończeniu szkoły 

podjąć pracę w zawodzie, którym się pasjonuje. 

Uczennica uczestniczyła   w Gali  w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół 

zawodowych” 2019/2020 r. w  LO im. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 07.02.2020r.,               

gdzie otrzymała „ Dyplom Stypendysty”. 

 


