Wydarzenia roku szkolnego
2016/2017
Dyplomy z egzaminu z kwalifikacji
Przez Dyrekcje | 24 sierpnia 2017 | Aktualności

Od dn. 25.08.2017 r. (piątek) od godz. 8.00
można odbierać dyplomy z egzaminu z kwalifikacji.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym!!!
Przez Dyrekcje | 17 sierpnia 2017 | Aktualności

Egzamin maturalny pisemny w terminie poprawkowymodbędzie
się 22 sierpnia 2017 r.(wtorek) o godz. 9.00

Harmonogram egzaminów poprawkowych – sierpień 2017
Przez Dyrekcje | 23 czerwca 2017 | Aktualności
25 sierpnia 2017 (piątek) godz. 8.00 – matematyka 25 sierpnia
2017 (piątek) godz. 8.00 – język angielski
25 sierpnia 2017 (piątek) godz. 8.00 – język francuski
25 sierpnia 2017 (piątek) godz. 8.00 – wychowanie fizyczne28 sierpnia
2017 (poniedziałek) godz. 8.00 – geografia
28 sierpnia 2017 (poniedziałek) godz. 8.00 – historia
28 sierpnia 2017 (poniedziałek) godz. 8.00- język angielski zawodowy28 sierpnia
2017 (poniedziałek) godz. 8.00 – działalność gospodarcza 29 sierpnia 2017
(wtorek) godz. 8.00- język polski

UCZNIOM I PRACOWNIKOM ŻYCZYMY
Przez Dyrekcje | 23 czerwca 2017 | Aktualności

UWAGA
Przez Dyrekcje | 23 czerwca 2017 | Aktualności
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Przez Dyrekcje | 19 czerwca 2017 | Aktualności
Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 23 czerwca (piątek)
o godz. 9.30 w sali gimnastycznej.
W uroczystości biorą udział klasy pierwsze z wychowawcami, przedstawiciele klas drugich
i trzecich, uczniowie otrzymujący świadectwo z wyróżnieniem oraz n-le, którzy nie są
wychowawcami.
Klasy drugie i trzecie spotykają się o godz. 9.30 w wyznaczonych salach.
kl. 2a – s. 204, kl. 3a – s. 306, kl. 2h – s. 308, kl. 3h – s. 206, kl. 2l – s. 301
kl. 3l – s. 201, kl. 2ż – s. 303, kl. 3g – s. 207, kl. 3ż – s. 202

II Sparing Bieg w Rzeszowie
Przez Janusza Rudego | 16 czerwca 2017 | Aktualności, Sport szkolny
II miejsce w biegu młodzieżowym oraz II w biegu głównym w kategorii wiekowej do lat 16
na 5 km zajął Krystian Kurzydło (pierwszy z lewej) z klasy 1ż Technikum w II Sparing Biegu
zorganizowanym 11.06.2017 r. w Rzeszowie. Krystianowi reprezentującego TG „Sokół”

Sanok gratulujemy osiągniętego wyniku oraz życzymy dalszych sportowych sukcesów.
Szczegółowa fotorelacja znajduje się na stronie: http://www.runrzeszow.pl/

Podsumowanie zbiórki elektroodpadów i baterii
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 16 czerwca 2017 | Aktualności, LOP

W dniu 9 czerwca odbyła się już IX zbiórka elektroodpadów i zużytych baterii zorganizowana
wspólnie z Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej. Wzięli w niej udział
uczniowie ( 41 osób z klas 1a, 1h, 1l, 1ż, 2a, 2h, 2l, 3a) i pracownicy szkoły (11 osób)
oraz inni mieszkańcy Sanoka i okolic. Zebraliś my 1160 kg elektroodpadów i ponad 40 kg
baterii. Wśród elektrośmieci największą część stanowił sprzęt komputerowy. Dyżur podczas
zbiórki pełnili uczniowie klasy 3a: Karolina Bek, Sandra Fejdasz, Natalia Rowińska, Piotr
Grządziel, Kacper Mazurkie wicz oraz Norbert Łuczyński. Wszystkim uczestnikom
zbiórki serdecznie dziękujemy za udział.

Pierwsze miejsce uczniów ZS1 w ogólnopolskim projekcie
historycznym!!! „O tym nie można zapomnieć”
Przez Elżbieta Siwiecka | 16 czerwca 2017 | Aktualności

„O tym nie można zapomnieć”- tak zatytułowany był ogólnopolski projekt edukacyjny
realizowany od października 2016 do czerwca 2017r. przez Instytut Pamięci Narodowej.
Troje uczniów naszej szkoły- Milena Rysz z klasy 1h, Martyna Niżnik z klasy 1ż i Jakub
Hryców z klasy 1a wzięli udział w jego realizacji. Czytaj dalej →

Lekcje skrócone w dn. 19.06.2017 r.
Przez Dyrekcje | 13 czerwca 2017 | Aktualności

Chroń Swoje Dane Osobowe
Przez Janusza Rudego | 10 czerwca 2017 | Aktualności, Edukacja prawna
W dniu 9 czerwca 2017 r. klasy pierwsze uczestniczyły w prezentacji poświęconej ochronie
danych osobowych. Celem spotkania było poszerzenie oferty edukacyjnej o treści związane
z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności oraz kształtowanie świadomych
i odpowiedzialnych postaw wśród młodzieży. Prezentację obejmującą szerokie spektrum
zagadnień związanych z ochroną danych osobowych, pod kierunkiem Janusza Rudego,
poprowadzili uczniowie z klasy 2a Technikum Ekonomicznego Ola Więcek, Dominika
Mielnikiewicz oraz Kuba Demkowicz.

Konkurs języka niemieckiego dla klas pierwszych
Przez Renata Słyszyk | 8 czerwca 2017 | Aktualności
W dniu 07 czerwca 2017 odbył się konkurs języka niemieckiego dla klas pierwszych. Udział
wzięło 26 uczniów z klas 1a, 1l, 1h i 1ż. Konkurs składał się z 9 zadań, w których należało

wykazać się wiedzą gramatyczno- leksykalną, a także umiejętnościami pisania ogłoszenia
do gazetki młodzieżowej i pocztówki z wycieczki, a także autoprezentacji, za które można
było uzyskać maksymalnie 55 pkt.
I miejsce zajęła Aleksandra Kmiecik-Szyszlak z kl. 1h zdobywając 43,25 pkt. Na II miejscu
uplasowały się Katarzyna Mużył z kl. 1a (32,25 pkt) i Karolina Daniła z kl. 1a (32,00), a III
miejsce zajęła Barbara Fabian z kl. 1ż (31,00 pkt). Konkurs przygotowały nauczycielki
języka niemieckiego prof. B. Barczyk i prof. R. Słyszyk.

Adrianna Olechniewicz finalistką XXV Olimpiady
Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
Przez Renata Gromek | 8 czerwca 2017 | Aktualności

32 uczniów z całej Polski, w dwóch kategoriach wiekowych – gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej zmierzyło się w ostatni majowy weekend w zawodach centralnych XXV
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, które odbyły się w Zielonce k. Warszawy.
Czytaj dalej →

Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt 2017
Przez Janusza Rudego | 7 czerwca 2017 | Aktualności, Sport szkolny

W dniu 6 czerwca 2017 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku
rozegrano Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół nr 1
w Sanoku. Na zaproszenie organizatora do zawodów stawiły się drużyny z Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Pobiednie oraz Gimnazjum w Długiem. Jako trzeci uczestnik w imprezie
wystąpiła drużyna gospodarzy (nie klasyfikowana w zawodach).

Czytaj dalej →

IX ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW I ZUŻYTYCH
BATERII
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 6 czerwca 2017 | Aktualności, LOP

Już po raz dziewiąty organizujemy zbiórkę elektrośmieci (wszystkie przedmioty działające
na baterie lub prąd). Do tej pory zebraliśmy ponad 50 ton tych odpadów! W najbliższy
piątek 9 czerwca od godz. 8.00 do 18.00 można przynosić zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny do kontenera, który zostanie postawiony przez SPGK na parkingu naszej
szkoły. Dla uczestników zbiórki przygotowano niespodzianki, a uczniowie dodatkowo mają
możliwość zdobycia talonu zwalniającego z pytania, który będzie można wykorzystać
w przyszłym roku szkolnym! Wystarczy przynieść jedną dużą sztukę ZSEE lub trzy drobne.
Do zbiórki zachęcamy też członków rodzin nauczycieli i uczniów, ich sąsiadów i znajomych!
http://tygodniksanocki.pl/2017/06/07/kolejna-zbiorka-elektrosmieci-ekonomiku/

Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 2017
Przez Janusza Rudego | 5 czerwca 2017 | Aktualności, Edukacja prawna

Strategia umiędzynarodowienia Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku
oraz Wojewódzki Konkurs Zdolności Oratorskich o Tematyce Prawnej to przykłady

wdrożonych w szkole rozwiązań, które uzyskały status „Dobrych praktyk” w II edycji
Konkursu „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości”. Czytaj dalej →

Szkolny Dzień Dziecka A.D. 2017 Już Za Nami
Przez Janusza Rudego | 4 czerwca 2017 | Aktualności, Sport szkolny
Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych oraz zajęcia z Zumby to główne atrakcje jakie
przygotowano dla naszych uczniów z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Jak co roku
organizatorami imprezy były UKS EKONOMIK SANOK oraz Stowarzyszenie SANOCKI
EKONOMIK. Wszystkim dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy za rok.

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Pck
Przez Stefana Liputa | 4 czerwca 2017 | Aktualności
11 maja 2017 r. drużyna Zespołu Szkół nr1 w składzie : Sara Filiks- kl 1h, Natalia
Przerwanek- kl1l, Amelia Kowalczyk- kl 1l, Dawid Lubiński- kl 1l, Natalia Kurosz i Patryk
Król- kl 1 , podczas XVI Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK zajęła III
miejsce.

Konkurs Ministerstwa Środowiska
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 1 czerwca 2017 | Aktualności, LOP, Olimpiady i konkursy

Konkurs na hasło i plakat – segregacja śmieci. Aby wziąć udział w konkursie
należy:
1. Wymyślić hasło promujące segregację odpadów,
2. Przygotować plakat ilustrujący wymyślone hasło,
3. Przesłać skan lub zdjęcie pracy oraz formularza zgłoszeniowego na adres
konkurs@mos.gov.pl lub przesłać formularz zgłoszeniowy i pracę pocztą tradycyjną
na adres Ministerstwa Środowiska.
W konkursie przewidziano nagrody: za zajęcie pierwszego miejsca tablet, autorzy
wyróżnionych prace otrzymają smartwatche. Termin zgłaszania prac upływa 14 czerwca.

SZCZĘŚLIWEGO DNIA DZIECKA

Przez Dyrekcje | 31 maja 2017 | Aktualności

Dzień Dziecka w Ekonomiku
Przez Renata Gromek | 31 maja 2017 | Aktualności

Z okazji Dnia Dziecka zapraszamy na zajęcia zumby oraz Turniej Piłki Siatkowej Drużyn
Mieszanych. Zumba rozpocznie się o godzinie 9.00 na sali gimnastycznej, a tuż po niej
zostanie rozegrany turniej. Chętni do udziału w zumbie mogą się zgłaszać do prof. R. Gromek
lub prof. J. Rudego.

Odbiór dyplomów
Przez Dyrekcje | 25 maja 2017 | Aktualności
Od dn. 26.05.2017 r. (piątek) od godz. 8.00 można odbierać
dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Bookcrossing – uwolnij swoje książki
Przez Renata Gromek | 23 maja 2017 | Aktualności

Biblioteka szkolna zaprasza do akcji bookcrossing – uwolnij swoje książki,
dziel się z innymi radością czytania. Przynieś książki do biblioteki szkolnej w dniach
22.05.2017 – 10.06.2017 i pozwól, aby wędrowały z rąk do rąk.

Kurtyna Wyobraźni

Przez Renata Gromek | 22 maja 2017 | Aktualności

W dniu 11 kwietnia bieżącego roku uczniowie naszej szkoły zaprezentowali swoje
umiejętności twórcze w przeglądzie teatralnym oraz powiatowym konkursie wiedzy o teatrze
„Kurtyna wyobraźni”, który odbył się po raz dziewiąty. Miejscem spotkania młodzieży
gimnazjalne i ponadgimnazjalnej oraz uczniów szkół podstawowych z powiatów leskiego
i sanockiego po raz szósty był Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku. Czytaj dalej →

Warsztaty ekologiczne w Niemczech
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 18 maja 2017 | Aktualności, LOP, Olimpiady i konkursy

Ekipa sanockiego „Ekonomika” po raz drugi zwyciężyła w konkursie Stowarzyszenia
Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju EKOS w Rzeszowie pt. „Moje miejsce zamieszkania
w procesie zmian”. Nagrodą był pobyt w dniach 7–13 maja w ośrodku edukacji ekologicznej
Spohns Haus w Gersheim w Niemczech oraz udział w projekcie Europawoche 2017 wraz
z kolegami ze szkół w Kijowie, Sankt Ingbert i Nienadowej. Nasze zajęcia odbywały się
w międzynarodowych grupach, a dotyczyły zmian w środowisku naturalnym związanych
z produkcją odzieży i żywności, rozwojem transportu oraz wydobywaniem metali
szlachetnych. Szukaliśmy rozwiązań, które pozwoliłyby ograniczyć negatywny wpływ
działalności gospodarczej człowieka na środowisko naturalne. Mieliśmy również ciekawe
warsztaty terenowe na ścieżce edukacyjnej w Blieskastel. Co ciekawe, w tym mieście
znajduje się klasztor franciszkanów oraz kościół z bardzo czczoną figurą Matki Bożej
Bolesnej.

Europawoche 2017
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 18 maja 2017 | Aktualności, LOP, Olimpiady i konkursy

Poza ekologią, tygodniowe zajęcia w Gesheim dotyczyły także zagadnień integracji
europejskiej. W Centrum Europejskim Roberta Schumana w Scy-Chazelles we Francji
zapoznaliśmy się z życiem twórcy UE. Wiele frajdy mieliśmy z udziału w quizie dotyczącym
krajów unijnych – tym bardziej, że okazaliśmy się bezkonkurencyjni! Zwiedziliśmy ponadto
pięknie położone nad Mozelą francuskie Metz, gdzie w katedrze św. Szczepana można
obejrzeć witraże wykonane przez Marca Chagalla. Poznaliśmy także zabytki Saarbrucken,
stolicy kraju związkowego Saary; nie dało się tam powstrzymać przed szaleństwem
zakupowym w licznych galeriach handlowych. Podczas pobytu w Niemczech mieliśmy też
oczywiście czas na zabawę i wypoczynek. Samodzielnie przygotowywaliśmy dipy, piekliśmy
chleb hiszpański na grilla, a szczególnym powodzeniem cieszył się przygotowany przez nas
sos tzatziki, co nikogo nie powinno dziwić: w końcu nasza szkoła słynie z dobrej kuchni.
Świetnie bawiliśmy się na Europa-Party, która to impreza przeciągnęła się znacznie poza
godzinę ustaloną przez organizatorów…

Kurs baristy
Przez Renata Gromek | 18 maja 2017 | Aktualności

Jak zaparzyć doskonałą kawę i jak ją pięknie ozdobić dowiedzieli się uczniowie technikum
żywienia i usług gastronomicznych na kursie baristy realizowanym w ramach projektu pn.:
„Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Czytaj dalej →

Zaproszenie
Przez Administrator | 18 maja 2017 | Aktualności

KOMUNIKAT
Przez Dyrekcje | 12 maja 2017 | Aktualności
W związku z egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje
w zawodzie:
– 16 maja 2017 r. (wtorek)
– 20 czerwca 2017 r. (wtorek)
po akceptacji przez Radę Rodziców i Samorząd Szkolny są dniami wolnymi od zajęć
dydaktycznych.

Kurs „barista” dla uczniów
Przez Renata Gromek | 10 maja 2017 | Aktualności

UWAGA OSOBY, KTÓRE ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ NA KURS
„BARISTA”!
Kurs rozpoczyna się w poniedziałek, 15 maja, o godzinie 14.00 w sali 104. Szczegóły
u koordynatora projektu p. Renaty Gromek

Harmonogram naboru do szkół ponadgimnazjalnych
Przez Administrator | 5 maja 2017 | Aktualności
W zakładce „Rekrutacja” znajduje się

Harmonogram naboru do szkół ponadgimnazjalnych

MATURA 2017
Przez Dyrekcje | 4 maja 2017 | Aktualności
4 maja 2017 r. zaczynają się egzaminy maturalne. Wszystkim maturzystom życzymy
powodzenia. Szczególnie mocno trzymam kciuki za maturzystów ZS nr 1.

Podziękowania dla naszych wolontariuszy
Przez Janusza Rudego | 29 kwietnia 2017 | Aktualności, Wolontariat

Bezinteresowna pomoc, zaangażowanie oraz niejeden uśmiech podarowany
swoim Podopiecznym to bezcenny wkład naszych wolontariuszy w organizację II
Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych – Sanok 2017. Czytaj dalej →

Od 9 maja zmiana planu lekcji
Przez Administrator | 28 kwietnia 2017 | Aktualności

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE SZKOŁY KLAS
MATURALNYCH
Przez Administrator | 28 kwietnia 2017 | Aktualności

V edycja Konkursu Podatkowego „Szybki PIT- podatkowe
rozliczenie roczne 2016” w Zespole Szkół Nr 1 w Sanoku
Przez Elżbieta Siwiecka | 28 kwietnia 2017 | Aktualności

Dnia 27 kwietnia 2017 r. w naszej szkole została przeprowadzona V edycja konkursu
podatkowego: „Szybki PIT – podatkowe rozliczenie roczne 2016″. Konkurs przygotowali
nauczyciele: A. Mierzwiak-Sobolak i W. Jodłowski. Czytaj dalej →

Parada Niepodległości
Przez Elżbieta Siwiecka | 28 kwietnia 2017 | Aktualności

26 kwietnia 2017 r.klasa 3a pod kierunkiem Pani Joanny Albigowskiej wzięła udział
w organizowanej już po raz dziewiąty przez Starostwo Powiatowe w Sanoku Paradzie
Niepodległości.
Tym razem wydarzeniem, jakie zaprezentowali nasi uczniowie był Chrzest Polski. Chrztu
zarówno Mieszka I, jak również towarzyszących mu poddanych dokonywał Biskup. Czytaj
dalej →

V Powiatowy Konkurs Matematyczny dla technikum
Przez Elżbieta Siwiecka | 28 kwietnia 2017 | Aktualności

25 kwietnia 2017r w CDN w Sanoku odbyło się ogłoszenie wyników V Powiatowego
Konkursu Matematycznego dla technikum. Uczennica naszej szkoły Klaudia Kornecka
z klasy 4a zajęła zaszczytne II miejsce. GRATULUJEMY!!!

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja
Przez Elżbieta Siwiecka | 28 kwietnia 2017 | Aktualności

W dniu 27 kwietnia 2017r. uczniowie ZS nr 1 wraz z nauczycielami wzięli udział
w uroczystej akademii z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tę krótką lekcję historii
i patriotyzmu przygotowała klasa 1ż pod opieką wychowawcy Moniki Drwal Czytaj dalej →

Staż zagraniczny w Irlandii dla klas 2a i 2l
Przez Renata Gromek | 27 kwietnia 2017 | Aktualności

Rozpoczynamy rekrutację na staż zagraniczny w Irlandii w ramach projektu „Szkolenie
kadry i staże dla uczniów w Irlandii drogą do nowej koncepcji pracy Zespołu Szkół nr 1
w Sanoku”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER. Staż
będzie miał miejsce w październiku 2017 w ramach praktyki zawodowej. Zapraszamy
zainteresowane osoby z klasy 2a i 2l. Informacje i dokumenty niezbędne do rekrutacji
u koordynatora projektu p. Renaty Gromek.

Płatne staże wakacyjne
Przez Renata Gromek | 27 kwietnia 2017 | Aktualności

Przypominamy, że trwa jeszcze nabór na staże zawodowe w ramach projektu
„Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Prowadzona jest rekrutacja na PŁATNE STAŻE ZAWODOWE DLA UCZNIÓW, które
będą realizowane w roku szkolnym 2016/2017, liczba godzin: 150 (4 tygodnie). Dla
stażystów przewidziane jest stypendium w wysokości 990 zł brutto oraz zwrot kosztów
podróży z miejsca zamieszkania.
W naszej szkole w stażu uczestniczyć będzie 30 uczniów z kierunków: technik ekonomista,
technik logistyk, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych.
Szczegółowe informacje o praktykach i stażach dostępne są u koordynatora szkolonego.
Osoby chętne powinny zgłosić się po dokumenty rekrutacyjne do koordynatora szkolnego
p. Renata Gromek. Serdecznie zapraszamy !

Wycieczka!!!
Przez Elżbieta Siwiecka | 27 kwietnia 2017 | Aktualności

21 kwietnia uczniowie klas 2a i 3a wyruszyli na wycieczkę
do Wadowic i Zatoru. W Wadowicach zwiedzali Muzeum „Dom Rodzinny Jana Pawła II”, co
pozwoliło pogłębić wiedzę na temat biografii Jana Pawła II. Po zwiedzaniu muzeum udali się
na spacer po wadowickim rynku, połączony z degustacją słynnych „papieskich kremówek”.

Następnie udali się do największego w Polsce Parku Rozrywki – ENERGYLANDIA.
Młodzież od razu udała się do strefy ekstremalnej, gdzie przeżyła szalone przygody pełne
wyzwań i adrenaliny.
Opiekę sprawowały: J. Albigowska, S. Pelc-Szuryn, A. Mierzwiak- Sobolak.
https://energylandia.pl/galeria/video/

Giełda Zawodów
Przez Renata Słyszyk | 26 kwietnia 2017 | Aktualności
W dniu 25 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół nr 3 w Sanoku odbyła się Giełda Szkół
Ponadgimnazjalnych. Uczniowie gimnazjów mieli okazję zapoznać się m. in. z ofertą
edukacyjną szkół, porozmawiać ze starszymi koleżankami i kolegami o nauczanych
kierunkach i panującej w szkole atmosferze. Stoisko zostało przygotowane przez nauczycieli
przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Uczniowie z poszczególnych kierunków
udzielali gimnazjalistom informacji o danym typie technikum. Opiekę nad młodzieżą
sprawowały prof. J. Albigowska, prof. R. Słyszyk, prof. A. Wal i prof. E. Starego. A jak
wyglądało stoisko naszej szkoły, możecie przekonać się na poniższych zdjęciach.

Rocznica śmierci Agnieszki Osieckiej
Przez Administrator | 26 kwietnia 2017 | Aktualności
W tym roku minęła 20. rocznica śmierci Agnieszki Osieckiej – poetki, dziennikarki,
reżyserki i najsłynniejszej polskiej autorki tekstów piosenek, których napisała ponad dwa
tysiące. Jej teksty śpiewali m.in. Skaldowie, Maryla Rodowicz, Edyta Geppert, Irena Santor
czy Sława Przybylska. 25 kwietnia br. odbyła się akademia, upamiętniająca twórczość
artystki, przygotowana przez uczniów klasy 1a i 2a pod okiem p. K. Rogóz i p. J.
Kosztołowicza oraz szkolny zespół muzyczny Change For Better, prowadzony przez p.
P. Bieganowskiego. Uczniowie przypomnieli utwory artystki, wprowadzając widownię
w refleksyjny nastrój. Nie zabrakło rozważań na temat miłości, przemijania czy szczęścia.

Czytaj dalej →

Finał Wojewódzki Licealiady w Biegach Przełajowych
Przez Administrator | 25 kwietnia 2017 | Aktualności, Sport szkolny
Po eliminacjach powiatowych i rejonowych do Finału Woje wódzkiego Licealiady
w Biegach Przełajowych zakwalifikował się Krystian Kurzydło (1ż). Nasz uczeń uplasował
się na dwudziestej pozycji spośród ok. 70 najlepszych przełajowców woj. podkarpackiego.
Zawody odbyły się 24. 04. 2017 r. na obiektach sportowych Fundacji na Rzecz Kultury
Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej. Opiekun, P. Bieganowski.

Olimpiada Osób Niepełnosprawnych – Sanok 2017
Przez Janusza Rudego | 19 kwietnia 2017 | Aktualności, Sport szkolny, Wolontariat

W dniu 19 kwietnia 2017 r. czternastu wolontariuszy z naszej szkoły
uczestniczyło w spotkaniu organizacyjnym przed II edycją Wojewódzkiej Olimpiady Osób
Niepełnosprawnych – Sanok 2017. Olimpiada odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. (czwartek)
w hali widowiskowo – sportowej ARENA SANOK. Uczestniczyć w niej będzie blisko 100
placówek dla osób niepełnosprawnych z całego województwa podkarpackiego. W programie
Olimpiady przewidziano m.in. zapalenie znicza olimpijskiego, odegranie hymnu
państwowego, złożenie przysięgi olimpijskiej przez zawodników, sędziów i wolontariuszy
oraz rywalizację w różnych konkurencjach. Czytaj dalej →
Przez Administrator | 14 kwietnia 2017 | Aktualności

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Przez Janusza Rudego | 13 kwietnia 2017 | Aktualności, Olimpiady i konkursy

Tradycja i historia straży pożarnych, organizowanie i prowadzenie akcji
ratowniczej, zasady ewakuacji ludzi i mienia, zabezpieczenia przeciwpożarowe, sprzęt
ratowniczo – gaśniczy to niektóre z zagadnień z jakimi musieli się zmierzyć: Amelia
Kowalczyk (1l), Maciej Królicki (2a) oraz Karol Tokarski (2a) podczas eliminacji
powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom”. Czytaj dalej →

Zbiórka żywności
Przez Bożene Bekier | 12 kwietnia 2017 | Aktualności, Wolontariat
W ubiegłym tygodniu wolontariusze z klas: 1l i 3h brali udział w przedświątecznej zbiórce
żywności, która została zorganizowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnym Ruchowo. Zebrane produkty zostaną przekazane
potrzebującym rodzinom z naszego regionu.

Znamy już zwycięzców Indywidualnych Mistrzostw Szkoły
w Badmintonie
Przez Janusza Rudego | 12 kwietnia 2017 | Aktualności, Sport szkolny
W dniu 11 kwietnia 2017 r. w sali gimnastycznej ZS nr 1 rozegrano Indywidualne
Mistrzostwa Szkoły w Badmintonie. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”.
Po całodniowych zmaganiach klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: w kategorii
dziewcząt po tytuł indywidualnej mistrzyni sięgnęła Daria Zimoń (2h), drugie miejsce
zdobyła Ilona Janik (3ż) na trzecim miejscu uplasowała się Ewa Sobolak (3ż). W kategorii
chłopców indywidualnym mistrzem szkoły został Szymon Jaworski (3ż), drugie miejsce
zdobył Radek Baraniewicz (3l), trzecie Kamil Łącki (1a). Wszystkim uczestnikom
dziękujemy za udział w imprezie. Zawody przygotowali nauczyciele wf-u.

Sukces hotelarzy. Mamy finalistkę Olimpiady Wiedzy
Hotelarskiej
Przez Ewe Starego | 11 kwietnia 2017 | Aktualności, Olimpiady i konkursy

W dniach 03-06 kwietnia 2017r. w Kołobrzegu odbył się Etap Centralny IX
Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, w której tytuł finalisty zdobyła uczennica naszej szkoły
Aneta Pelczar z kl. 3h technikum hotelarskiego. W zmaganiach olimpijskich w etapie
okręgowym udział wzięło 366 uczniów z 183 szkół kształcących w zawodzie technik
hotelarstwa. Aneta przeszła zwycięsko przez eliminacje szkolne i etap okręgowy, w którym
uzyskała najlepszy wynik. W ten sposób jako reprezentantka Podkarpacia dostała się do etapu
centralnego. W finale znalazła się w gronie 39 najlepszych uczniów z całej Polski – Mistrzów
Wiedzy Hotelarskiej. Za to osiągnięcie Aneta zostanie zwolniona z części teoretycznej
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, uzyskując wynik 100 %. Olimpiada
Wiedzy Hotelarskiej odbyła się pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej
i Ministra Sportu i Turystyki oraz patronatem branżowym Izby Gospodarczej Hotelarstwa

Polskiego i Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Aneta jest już trzecią finalistką
naszej szkoły, która brała udział w zawodach centralnych OWH. Do udziału w finałach
uczennicę przygotowały nauczycielki przedmiotów: hotelarskich – Ewa Starego,
gastronomicznych – Monika Drwal i języka angielskiego – Joanna Matuszek.
Serdecznie gratulujemy naszej finalistce i życzymy dalszych sukcesów.
Opiekun: Ewa Starego

V Ogólnopolski Turniej Szkół EKO
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 11 kwietnia 2017 | Aktualności, LOP, Olimpiady i
konkursy

Organizator konkursu, czyli Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem
w Tucholi, ogłosiła wyniki I etapu zawodów, które odbyły się 31 marca. Wśród naszych
uczniów znalazło się dwóch śmiałków Bartosz Kieroński z kl. 1a i Aleksander Redman
z kl. 1h, którzy stanęli w szranki z uczniami szkół leśnych w kategorii przyrodniczo- leśnej.
Rozwiązali dwa testy: w pierwszym musieli wykazać się znajomością „Dyrektywy
Siedliskowej”, w drugim rozpoznać gatunki roślin występujących w Polsce oraz podać ich
nazwy polskie oraz łacińskie. Na 112 uczestników konkursu Olek zajął miejsce 48., a Bartek
54., zdobywając odpowiednio 104,5 pkt i 96 pkt. Do finału przeszło 30 uczestników
z najwyższą ilością punktów.

Konkurs Palm
Przez Renata Słyszyk | 10 kwietnia 2017 | Aktualności
W dniu 06 kwietnia 2017 uczennice klasy 1a Gabriela Nowacka, Angelika Pypeć, Emilia
Janik i Katarzyna Mużył wykonały pod opieką prof. Ewy Szwarczyk – pedagoga szkolnego
po raz jedenasty w historii naszej szkoły palmę wielkanocną, która wzięła udział w konkursie
palm w Niedzielę Palmową w dniu 09 kwietnia 2017, organizowanym przez Starostwo
Powiatowe w Sanoku, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i Parafię Chrystus
Króla. Nasza palma prezentowała się bardzo ładnie i była wysoka na 5,50 m. Szczególne
podziękowania należą się też uczennicom klasy 3l Oliwii Lipińskiej, Karolinie Bodnar i

Katarzynie Jakiele, a także ich kolegom z klasy Adrianowi Batruchowi, Dawidowi Kieca i
Dominikowi Biskupowi, którzy transportowali palmę do skansenu i w Niedzielę Palmową
uczestniczyli w konkursie.

Rejonowe biegi przełajowe
Przez Administrator | 6 kwietnia 2017 | Aktualności, Sport szkolny
W strugach deszczu i przenikliwym zimnie przyszło rywalizować najlepszym
zawodnikom naszego rejonu w ćwierćfinale wojewódzkim licealiady w indywidualno –
drużynowych biegach przełajowych. Warunki te nie przeszkodziły jednak Krystianowi
Kurzydle (1ż) w zajęciu III miejsca w rejonie i zakwalifikowaniu się do finału
wojewódzkiego w Kolbuszowej. Zawody rozegrano 06. 04. 2017 r.

Indywidualne Mistrzostwa Szkoły w Badmintonie
Przez Janusza Rudego | 5 kwietnia 2017 | Aktualności, Sport szkolny

Indywidualne Mistrzostwa Szkoły w Badmintonie odbędą się w dniu 11
kwietnia 2017 r. (chłopcy i dziewczęta). Start: o godz. 10.00. sala gimnastyczna ZS nr 1.
Wszyscy uczestnicy stawiają się do zawodów najpóźniej 30 min. przed startem. W sprawach
regulaminowych dotyczących turnieju szczegółowych informacji udzielają nauczyciele wf-u.
Serdecznie zapraszamy! Źródło obrazka: https://www.google.pl/…

Indywidualno – drużynowe biegi przełajowe.

Przez Administrator | 3 kwietnia 2017 | Aktualności, Sport szkolny
29 marca 2017 r. na sanockich Błoniach odbyły się indywidualno – drużynowe biegi
przełajowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Krystian Kurzydło (1ż) zdobył drugie
miejsce i tym samym awans do ćwierćfinału woje wódzkiego w Ustrzykach Dolnych.
Pozostali zwodnicy i zawodniczki naszej szkoły uplasowali się w połowie stawki szkół
ponadgimnazjalnych powiatu. Szkołę reprezentowały w kategorii dziewcząt: Sara
Wołoszczak (1a), Ewelina Dżoń (1h), Karolina Karaczkowska (1ż) i Angelika Biłas (1ż).
Chłopcy wystąpili w składzie: Krystian Kurzydło (1ż), Paweł Hałasik (1l), Jacek Szklarz (1l)
i Grzegorz Słysz (1l). Dziękujemy młodzieży za udział w zawodach, a Krystianowi
gratulujemy awansu.

Lekcje hotelarstwa w Hotelu Rzeszów, Grand i Bristol
w Rzeszowie.
Przez Ewe Starego | 1 kwietnia 2017 | Aktualności
29 marca 2017r. uczniowie klasy 2h technikum hotelarskiego przebywali na wycieczce
przedmiotowej do cztero- i pięciogwiazdkowych hoteli w Rzeszowie. Wycieczka rozpoczęła
się od zwiedzania czterogwiazdkowego Hotelu Rzeszów i Hotelu Grand, a następnie
pięciogwiazdkowego Hotelu Bristol.

Czytaj dalej →

Ćwiczenia ewakuacyjne hotelarzy i logistyków w Galerii
Sanok
Przez Ewe Starego | 1 kwietnia 2017 | Aktualności
27 marca 2017 r. uczniowie klas 1h technikum hotelarskiego i 3l technikum logistycznego
wzięli udział w próbnej ewakuacji Galerii Sanok, przeprowadzonej przez Komendę
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku.

Czytaj dalej →

Wygraliśmy konkurs filmowy
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 30 marca 2017 | Aktualności, LOP, Olimpiady i konkursy

Ogłoszono wyniki III edycji konkursu filmowego „Moje miejsce
zamieszkania w procesie zmian”. I miejsce zdobyła praca pięciu uczniów ZS1: Janka Filla
z kl. 4l oraz Natalii Rowińskiej, Sandry Fejdasz, Norberta Łuczyńskiego i Kacpra
Mazurkiewicza (ws zyscy z kl. 3a). Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie
Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju EKOS pod patronatem Wojewody Podkarpackiego,
Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Ministerium
fur Umwelt und Verbraucherschutz, Ministerium fur Bildung und Kultur, Ministerium fur
Finanzen und Europa w Kraju Saary. Nagrodą dla laureatów konkursu zespołowego wraz
z opiekunem jest udział w tygodniowym polsko-niemieckim projekcie dotyczącym
zrównoważonego rozwoju w Ośrodku Ekologicznym Spohns Haus w Gersheim (Niemcy).
Laureaci nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów.
http://ekosrzeszow.pl.tl/Aktualno%26%23347%3Bci-2017.htm
Czytaj dalej →

Międzynarodowy Dzień Czytania Tolkiena
Przez Renata Gromek | 30 marca 2017 | Aktualności

W roku 2017 Międzynarodowy Dzień Gofra przypada na 25 marca. W tym samym dniu
obchodzimy również Światowy Dzień Czytania Tolkiena. Ten angielski pisarz znany jest
przede wszystkim jako autor „Hobbita” oraz „Władcy Pierścieni” – trylogii, która zyskała
rzesze fanów na całym świecie. Żeby połączyć oba te święta w bibliotece szkolnej odbyła się
impreza czytelnicza. Każdy, kto poprawnie odpowiedział na pytanie dotyczące twórczości
Tolkiena otrzymywał w nagrodę gofra przygotowanego przez uczniów z klasy 2ż. Konkurs
(i gofry) cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 87 osób.

Konkurs Języka Angielskiego dla szkół
ponadgimnazjalnych
Przez Elżbieta Siwiecka | 27 marca 2017 | Aktualności, Olimpiady i konkursy

Dnia 24 marca 2017 roku odbył się Konkurs Języka Angielskiego, zorganizowany
przez Studium Języków Obcych przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.
Wzięło w nim udział ponad 70 najlepszych uczniów z języka angielskiego ze szkół
ponadgimnazjalnych z kilku powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego, sanockiego, leskiego,
brzozowskiego. Dwoje uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku odniosło ogromny sukces
w tym konkursie. Jagoda Bądkowska z klasy 4l i Dawid Gagatko z klasy 2 h
zakwalifikowali się do finałowej trzynastki. Dawid zajął 9 miejsce, natomiast Jagoda 3 !!!,
Gratulujemy !!! Jagoda zdobyła najwyższe miejsce spośród uczestników z Sanoka !!!

Lekcje o Funduszach Europejskich
Przez Ewe Starego | 26 marca 2017 | Aktualności

Uczniowie klas: 2h i 4h w ramach akcji edukacyjnej i konkursu „Lekcja o Funduszach
Europejskich” zgłębiali swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich
w tym Programu Polska Wschodnia (POPW).

Czytaj dalej →

I miejsce w etapie Okręgowym Ogólnopolskiej Olimpiady
Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
Przez Janusza Rudego | 25 marca 2017 | Aktualności, Olimpiady i konkursy
Miło nam poinformować, iż uczennica z klasy 2ż Adrianna Olechniewicz zajęła I miejsce
w Okręgowym Etapie XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia
PCK pokonując wszystkich konkurentów w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki
wygranej Adrianna uzyskała prawo wyjazdu i reprezentowania województwa podkarpackiego
w etapie centralnym w Warszawie. Do sukcesu przyczynił się świetnie rozwiązany test
oraz profesjonalna prezentacja z wykonanej akcji prozdrowotnej, pt. „Niebezpieczeństwa
jakie niesie za sobą moda na bycie „fit” wśród młodzieży. Skutki nieprzemyślanych diet. Jak
zrobić to z rozsądkiem”. Etap okręgowy Olimpiady odbył się w dniu 24 marca 2017 r. w Sali
Klubowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Czytaj dalej →

Finalista IX Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej
Przez Renata Gromek | 24 marca 2017 | Aktualności, Olimpiady i konkursy
Uczeń czwartej klasy technikum logistycznego Jan Fill został finalistą IX Ogólnopolskiej
Olimpiady Logistycznej. Etap centralny olimpiady odbył się 3 marca w siedzibie Wyższej
Szkoły Logistyki w Poznaniu. Jan Fill na etapie centralnym olimpiady w czasie 120 minut

rozwiązywał 6 stron tabel i zadań. Do finałowe j rozgrywki przystąpili najlepsi młodzi
logistycy z całego kraju, wyłonieni w eliminacjach szkolnych i okręgowych z prawie 8
tys. uczniów.

Czytaj dalej →

Victoria w Krośnie
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 22 marca 2017 | Aktualności, Olimpiady i konkursy

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie odbył się XIV Międzyszkolny Konkurs
Geograficzny „Odkryj świat z Poznaj Światem„, w którym wzięło udział 53 uczniów ze szkół
w Krakowie, Rzeszowie, Tarnobrzegu, Strzyżowie, Iwoniczu Zdroju, Brzozowie, Krośnie
i Sanoku. Świetnie spisali się nasi maturzyści: Jakub Szyniec zajął miejsce I, a Arek Olejarz
miejsce IV. Dobry wynik osiągnęła również debiutująca w konkursie Jowita Szymańska
z kl. 4a. W nagrodę uczniowie otrzymali piękne wydawnictwa albumowe oraz bilety
autobusowe dla dwóch osób do Warszawy i Lublina. Czytaj dalej →

Lekcje hotelarstwa w praktyce
Przez Ewe Starego | 19 marca 2017 | Aktualności
W dniu 15.09.2017 r. uczniowie klasy 2h technikum hotelarskiego odbyli wycieczkę
przedmiotową do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, podczas
której odbyli szkolenie dotyczące bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego oraz ochrony

przeciwpożarowej w obiektach użyteczności publicznej ze szczególnym uwzględnieniem
obiektów hotelarskich.

Czytaj dalej →

Wycieczka do Rzeszowa na Dni Wydziału Zarządzania
Przez Renata Słyszyk | 19 marca 2017 | Aktualności
W dniu 15.03.2017 r. uczniowie klasy 2l i 4l technikum logistycznego byli na wycieczce
w Rzeszowie, gdzie wzięli udział w Dniach Wydziału Zarządzania na Politechnice
Rzeszowskiej. Uczniowie mieli okazję zobaczyć Wydział Lotnictwa i Budowy Maszyn,
a także odwiedzili stoiska Studencki Kół Naukowych. Uczestniczyli w wykładzie „Logistyka
imprez masowych” przygotowanym i prowadzonym przez naszego absolwenta Karola Filla
oraz w wykładzie „Kończę studia i co dalej? Spotkanie z absolwentami Wydziału
Zarządzania”. Uczniowie mieli też możliwość zobaczenie i poznania tajnik pracy
laboratorium kryminalistycznego. Na spotkanie w ramach Dni Wydziału Zarządzania
zaprosiła naszych uczniów absolwentka klasy 4l (rocznik 2016) Elżbieta Chabko,
która pokazała nam uczelnię i zorganizowała nasz pobyt na politechnice. Opiekę
nad młodzieżą sprawowały prof. Beata Liszka i prof. Renata Słyszyk.

V Ogólnopolski Turniej Szkół EKO
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 18 marca 2017 | Aktualności, LOP, Olimpiady i konkursy

Przypominam wszystkim zainteresowanym uczniom, że termin rejestracji
indywidualnej upływa 19 marca (niedziela).
http://www.wszs.tuchola.pl/index.php/uczelnia/ogolnopolski-turniej-szkol-eko

Pomoc dla szkół z językiem polskim we Lwowie
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 18 marca 2017 | Aktualności

Informuję wszystkich darczyńców, że książki zebrane w naszej szkole dla szkół lwowskich,
w których naucza się języka polskiego, dotarły na miejsce. Dziękuję za udział w zbiórce.

Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów
Przez Janusza Rudego | 16 marca 2017 | Aktualności, Edukacja prawna
W dniu 16 marca 2017 r. w sali gimnastycznej ZS nr 1 odbyła się prelekcja z zakresu prawa
konsumenckiego, którą poprowadził Pan Wojciech Pruchnicki Rzecznik Konsumenta
ze Starostwa Powiatowego w Sanoku. Tematem przewodnim wykładu były umowy zawierane
na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa. Prelekcję zorganizowano z okazji Światowego
Dnia Konsumenta, który corocznie obchodzony jest 15 marca, ponieważ tego dnia w 1962 r.
John F. Kennedy sformułował cztery podstawowe prawa konsumentów do: informacji,
wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele
oraz uczniowie z klasy 1a, 1ż, 1l oraz 1h. Spotkanie zorganizował Janusz Rudy.

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny MAT
Przez Elżbieta Siwiecka | 14 marca 2017 | Aktualności, Olimpiady i konkursy

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny MAT edycja XVIII
Dnia 11 stycznia 2017r odbyła się XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego
MAT. Wzięło w niej udział 7,6 tys. uczestników, wśród których 46 uczniów naszej szkoły.
Konkurs był organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest
formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży.
Zaszczytne miejsca i dyplomy uznanie otrzymali również uczniowie naszej szkoły. Są to:
Kategoria 3PG – uczeń klasy 4a – Jakub Szyniec
22 miejsce w województwie podkarpackim i 140 w kraju
Kategoria 2PG – uczeń klasy 2a – Jakub Demkowicz
22 miejsce w województwie podkarpackim i 153 w kraju
GRATULUJEMY!!!

Pierwszy tydzień stażu w Turynie
Przez Renata Gromek | 13 marca 2017 | Aktualności

Minął pierwszy tydzień naszego pobytu we Włoszech. Pełen wrażeń i nowych doświadczeń .
Uczniowie pracują w różnych miejscach: w hotelach i restauracjach, w tym jednej
wegetariańskiej.
Oczywiście nie samą praca żyje człowiek, więc mamy już za sobą kilka wycieczek, pierwsze
zakupy, wypady na pizzę i lody.
Zwiedziliśmy starówkę, byliśmy w Il Duomo, Katedrze, gdzie przechowywany jest Całun
Turyński. W drugim co do wielkości na świecie Muzeum Egipskim podziwialiśmy niezwykłe
eksponaty z czasów faraonów. Wykorzystaliśmy też fakt, że 8 marca był dniem darmowych
biletów dla wszystkich kobiet aby pójść do wspaniałego Pałacu Królewskiego,
a zaoszczędzone w ten sposób 12 euro szybko znalazło inne przeznaczenie.
Pozdrawiamy cały Ekonomik: Ola, Diana, Angelika, Zuzanna, Sandra, Aneta, Malwina z 3h,
Gabrysia, Justyna , Patrycja z 3ż, Klaudia, Zuzanna i Kamila z 3g oraz prof. A. Wal

Międzynarodowy Dzień Kobiet
Przez Administrator | 9 marca 2017 | Aktualności
8 marca 2017 r. uczniowie klasy 1a wraz z wychowawcą p. K. Rogóz oraz Samorządem
Uczniowskim przygotowali akademię z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Młodzież
w żartobliwych scenkach zaprezentowała, w jaki sposób czczono kobiety od czasów
pierwotnych – Adama i Ewy do czasów nam współczesnych. Uczniowie ukazali także
różnorodne oblicza kobiet oraz typowe wady płci pięknej.
Wspólne świętowanie umilił występ szkolnego zespołu muzycznego Change For Better,
którego opiekunem jest p. P. Bieganowski. Wszystkie Panie otrzymały kwiaty wykonane
przez uczennice klasy 1a oraz p. E. Szwarczyk.

Staż w Turynie
Przez Renata Gromek | 9 marca 2017 | Aktualności

Stażyści w Turynie. 14 uczniów od poniedziałku 6 marca zaczęło zdobywać swoje
doświadczenia zawodowe w Turynie. Pracują w kawiarniach i hotelach, przyjmowani
przez gościnnych i otwartych pracodawców włoskich. Przed rozpoczęciem staży opiekun
projektu ze strony włoskiej zorganizował prezentację dotyczącą zasad programu i miejsc
stażu. Potem wszyscy wybrali się na wycieczkę orientacyjną po starówce Turynu. Pierwsze

wrażenia z miejsc staży są bardzo pozytywne. Na zdjęciach między innymi Rafał i Zuza
w Hollywood Cafe robią sałatki i kanapki. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania.

Staż we Włoszech dla hotelarzy i gastronomów
Przez Renata Gromek | 7 marca 2017 | Aktualności

6 marca uczniowie klas trzecich technikum hotelarskiego i technikum żywienia
i usług gastronomicznych wyjechali na staż do Turynu we Włoszech. Będą pracowali
w hotelach i restauracjach, ucząc się przygotowywać dania jednej z najlepszych na świecie
kuchni – kuchni włoskiej. Ich przygoda dopiero się zaczyna i na pewno będzie czymś
wyjątkowym. Dokładne relacje z pobytu wkrótce.

Konkurs czytelniczy w j. angielskim „Let’s read”
Przez Administrator | 6 marca 2017 | Aktualności, Olimpiady i konkursy

W dniu 22 lutego 2017 odbyła się V edycja konkursu czytelniczego w j.
angielskim „Let’s read”. Celem konkursu było rozbudzanie motywacji czytania, czytania
ze rozumieniem oraz doskonalenie umiejętności językowych. W konkursie wzięli udział
uczniowie klas I-III, którzy przeczytali uproszczoną lekturę w oryginale (Penguin Readers
„Psycho” by Robert Bloch). Na bazie lektury zostały ułożone pytania konkursowe.
Zwycięzcami zostali:
I miejsce Aleksandra Szczupaczyńska z klasy 3l, II miejsce Dawid Kieca z klasy 3l, III
miejsce Izabela Fal z klasy 1h. Gratulujemy!!!
Konkurs przygotowała p. Joanna Matuszek, a przeprowadziła p. Magdalena Szymańska.

Zawody okręgowe XV Olimpiady Znajomości Afryki
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 28 lutego 2017 | Aktualności, Olimpiady i konkursy

W dniu 27 lutego odbyły się, w Liceum
Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie, zawody okręgowe XV
Olimpiady Znajomości Afryki. Wśród 38 uczestników z województwa podkarpackiego
znalazły się Kaja Łysoń z kl. 1a i Karolina Bek z kl. 3a. Uczennice rozwiązały test złożony
z 70 pytań, a wyniki ich pracy poznamy w marcu.

Sporty powietrzne i rakietowe
Przez Janusza Rudego | 26 lutego 2017 | Aktualności, Sport szkolny
Sekcja badmintona UKS „EKONOMIK SANOK” zaprasza uczniów na treningi
ogólnorozwojowe z elementami sportów powietrznych i rakietowych. W trakcie spotkań
przewidziano zajęcia z badmintona, crossmintona, lotki kopanej, ultimate frisbee
oraz indiaci. W trakcie treningów będzie można zapoznać się z wybranymi elementami
techniki i taktyki w/w gier oraz wziąć udział w wyjazdowych meczach sparingowych.
Spotkanie informacyjne odbędzie się w środę 8 marca o godz. 15.30 w małej sali
gimnastycznej ZS nr 1. Serdecznie zapraszamy! Źródło obrazka: https://www.google.pl/…

Indywidualne Mistrzostwa Szkoły w Badmintonie
Przez Janusza Rudego | 21 lutego 2017 | Aktualności, Sport szkolny

Zapraszamy na Indywidualne Mistrzostwa Szkoły w Badmintonie, które
odbędą się w sali gimnastycznej ZS nr 1 w Sanoku. Zawody zostaną rozegrane osobno
w kategorii dziewcząt i chłopców. Organizatorem imprezy jest UKS „EKONOMIK
SANOK”. Dokładny termin oraz regulamin rozgrywek zostanie podany w odrębnym
komunikacie. Zgłoszenia do końca marca przyjmują nauczyciele wf- u. Źródło
obrazka: https://www.google.pl/…

Zumba w Walentynki
Przez Renata Gromek | 20 lutego 2017 | Aktualności
Walentynkowe zajęcia zumby zorganizowane przez Stowarzyszenie „Sanocki Ekonomik”
cieszyły się sporym powodzeniem – wzięło w nich około 60 osób. Prowadzącym był Paweł
Kuliga – instruktor tańca i zumby-fitness. Mamy nadzieję, że uda się to jeszcze powtórzyć.

O miłości do ekologii w „Tygodniku Sanockim”
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 18 lutego 2017 | Aktualności, LOP

Na zdjęciu Natalia Kurosz i Natalia Przerwanek z klasy 1l.
http://www.cycling-recycling.eu/wiadomosci.php?dzial=2&kat=13&art=985
http://www.korsosanockie.pl/wiadomosci/912,eko-walentynki

Basketball – Zawody Powiatowe
Przez Janusza Rudego | 15 lutego 2017 | Aktualności, Sport szkolny

Czwarte miejsce zdobyły nasze dziewczęta w Powiatowej Licealiadzie Szkół
Ponadgimnazjalnych w Piłce Koszykowej. Chłopców sklasyfikowano na piątym miejscu.
Zawody rozegrano w dniach 6-7.02., 13-14.02. w hali sportowej ZS nr 3 w Sanoku. Czytaj
dalej →

Koncert Walentynkowy
Przez Administrator | 14 lutego 2017 | Aktualności

Z okazji Dnia Świętego Walentego, dla zakochanych i tych, których poszukuje jeszcze
strzała Amora, odbył się w naszej szkole Koncert Walentynkowy. Szkolny zespół muzyczny
Change For Better zagrał tematyczne utwory polskich i zagranicznych wykonawców.
Dziękujemy publiczności i zespołowi za udział w imprezie.

EkoWalentynki
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 14 lutego 2017 | Aktualności, LOP

Dziękuję wszystkim mieszkańcom Sanoka, pracownikom ZS1 i uczniom (z klas: 1a, 1h, 1l,1ż,
2a, 2h, 3a, 3l, 3ż, 4h, 4l i 4ż) za udział w zbiórce zużytych baterii i sprzętu elektrycznego.
Dyżur podczas zbiórki pełniły: Marzena Rajter i Oliwia Stawarczyk z kl. 3l oraz Natalia
Kurosz i Natalia Przerwanek z kl. 1l. Baterie i elektroodpady można nadal przynosić
do pracowni geograficznej.

Podróż do Tajlandii
Galeria
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 14 lutego 2017 | Aktualności

Ponad 200 uczniów wraz z nauczycielami wzięło udział w spotkaniu z podróżnikiem z firmy
Trzask. Wysłuchali opowieści o życiu codziennym Tajów, ich religii i miłości do monarchy.
Uczestnicy spotkania mieli też możliwość przymierzenia tradycyjnych strojów
oraz obejrzenia innych pamiątek przywiezionych z Azji.

EkoWalentynki, czyli kochamy recykling
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 12 lutego 2017 | Aktualności, LOP

Zapraszamy we wtorek od 10.00 na I piętro! Zbieramy
zużyte baterie i drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny. W zamian rozdajemy lizaki!

Honorowe krwiodawstwo w Ekonomiku
Przez Agnieszka Wal | 12 lutego 2017 | Aktualności

W Zespole Szkół nr 1 już od ponad 20 lat propagowana jest idea
honorowego krwiodawstwa. Co roku grupa dziewcząt i chłopców oddaje krew ratując życie
i zdrowie drugiego człowieka. Wielu z nich zapoczątkowaną w szkole szlachetną praktykę
podtrzymuje w życiu dorosłym. Obecnie 31uczniów z klas trzecich i czwartych
to honorowi krwiodawcy. Zgodnie z WSO otrzymają oni stosowny wpis na świadectwie
ukończenia szkoły w rubryce „Szczególne osiągnięcia”.
Wszystkim zainteresowanym przypominamy, ze oddać krew może osoba pełnoletnia, zdrowa,
ważąca co najmniej 50 kg, która w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie poddawała się operacjom,

kolczykowaniu, nie robiła tatuażu itp. Dokładne informacje można uzyskać u prof. A. Wal –
opiekuna HDK
Aktualna lista honorowych krwiodawców wygląda następująco:
Klasa 3a – Natalia Rowińska, Gabriela Skalińska, Maja Wituszyńska, Norbert Łuczyński,
Krzysztof Zbozień
Klasa 3ż – Angelika Wojtoń
Klasa 3l– Mateusz Fal, Dawid K ieca
Klasa 3g– Ewelina Bała, Kamila Śpiewak
Klasa 4a– Justyna Bodziak, Karolina Krukar, Gabriela Pisiak, Sabina Radwańska, Klaudia
Kornecka, Izabela Wróblewska, Mateusz Kruk
Klasa 4ż– Katarzyna Benedyk, Adrianna Czopor, Kla udia Ruchlewicz, , Magdalena
Krystyńska, Anna Wolwowicz, Dawid Bodnar, Karol Lisowski, Andrzej Myszczyszyn
Klasa 4l – Karolina Lewicka, Magdalena Tomoń, Patrycja Wojtków
Klasa 4h– Dominika Bryndza, Diana Ołowiańczyk, Magdalena Król

21. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
Przez Renata Gromek | 10 lutego 2017 | Aktualności, Olimpiady i konkursy
13 stycznia 2017r. Diana Izdebska z klasy 4ż i Kamila Śpiewak z klasy 3g technikum
w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wzięły udział w okręgowym etapie
Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Tematem wiodącym tegorocznej Olimpiady
były „Produkty zbożowe – technologia i rola w żywieniu”. Jak co roku, odbyła się w Zespole
Szkół Spożywczych w Rzeszowie. W zmaganiach uczestniczyło 54 uczniów z 28 szkół
z województwa podkarpackiego. Poza testem dla uczestników zostały zorganizowane
atrakcje, m.in. spacer po Rzeszowie, zwiedzanie Muzeum Mleczarstwa oraz zajęcia
rzeźbienia w karmelu i masie cukrowej. Reprezentantkom najbardziej spodobały się zajęcia
cukiernicze. Oprócz tego dla wszystkich przygotowano wykład związany z tematyką
konkursu. Opiekunem uczniów był nauczyciel przedmiotów gastronomicznych Krzyszto f
Indyk.

Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego – Wyniki
Przez Janusza Rudego | 8 lutego 2017 | Aktualności, Sport szkolny

Znamy już wyniki Noworocznego Turnieju Tenisa Stołowego, rozegranego w dniach 6 – 7
lutego 2017 r. w sali gimnastycznej ZS nr 1 w Sanoku. Zawody otworzyła Pani wicedyrektor
Alina Lipka, życząc dobrej rywalizacji w duchu fair play. Turniej rozegrano systemem
„każdy z każdym”. Po podliczeniu zdobytych punktów klasyfikacja przedstawia się
następująco: w kategorii chłopców I miejsce drużynowo zdobyli: Furman Przemysław (4h),
Pilszak Michał (4ż), II – Tokarz Gabriel (1l), Król Patryk (1l), III – Pielech Mateusz (4l),
Twardy Maciej (4l), Pelczar Szczepan (4l). W kategorii dziewcząt I miejsce drużynowo
zdobyły: Ślazyk Dominika (4l), Kogut Sylwia (4l), II – Mielnikiewicz Dominika (2a),
Puszkar Klaudia (2h), III – Karaczkowska Karolina (1ż), Kociuba Martyna (1ż). Wszystkim
zawodnikom i zawodniczkom dziękujemy za udział w zawodach. Zwycięzcom gratulujemy
zdobytego wyniku. Dziękujemy nauczycielom wf- u za przygotowanie imprezy i zapraszamy
do udziału za rok.

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „GEO-PLANETA”
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 6 lutego 2017 | Aktualności, Olimpiady i konkursy

Ogłoszono wyniki konkursu: Magdalena Tomoń z kl. 4l uzyskała dyplom
za bardzo dobry wynik, natomiast Karolina Bek i Norbert Łuczyński z kl. 3a dyplomy
wyróżnienia. Gratuluję!

Sukces w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej
Przez Ewe Starego | 5 lutego 2017 | Aktualności, Olimpiady i konkursy

Aneta Pelczar uczennica klasy 3h technikum hotelarskiego, przeszła do Finału IX Olimpiady
Wiedzy Hotelarskiej. 3 lutego 2017 r. Komitet Główny IX OWH ogłosił listę uczniów
zakwalifikowanych do etapu centralnego. Aneta znalazła się w gronie 39 finalistów –
najlepszych hotelarzy, wybranych przez Komitet Główny Olimpiady spośród 315

uczestników zawodów okręgowych z całej Polski. Etap centralny odbędzie się w dniach 3-6
kwietnia w Kołobrzegu.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych
Przez Janusza Rudego | 4 lutego 2017 | Aktualności, Edukacja prawna

Zapraszamy do obejrzenia wystawy tematycznej przygotowanej z okazji
obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych. Wystawa przybliża
podstawowe zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.
Przedstawia także podstawowe informacje o Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pt. „Twoje dane – twoja sprawa.
Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa skierowana do uczniów i nauczycieli”.
Czytaj dalej →

WYWIADÓWKI
Przez Dyrekcje | 3 lutego 2017 | Aktualności

XIV Międzyszkolny Konkurs Geograficzny „Odkryj świat
z Poznaj Światem”
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 2 lutego 2017 | Aktualności, Olimpiady i konkursy

W zawodach szkolnych konkursu wzięło udział 13 ucznió w z klas: 1a, 1l, 3a, 4a i 4l.
Do zawodów finałowych, które odbędą się 22 marca w Krośnie, zakwalifikowali się:
Arkadiusz Olejarz z kl. 4l, Jakub Szyniec z kl. 4a, Karolina Bek z kl. 3a i Jowita
Szymańska z kl. 4a (kolejność wg ilości zdobytych punktów). Zawody przeprowadziły:
p. Renata Słyszyk i p. Małgorzata Chomiszczak. Zdjęcia autorstwa p. Renaty Słyszyk.

Turniej Tenisa Stołowego – Terminy
Przez Janusza Rudego | 2 lutego 2017 | Aktualności
Wewnątrzszkolny Turniej Tenisa Stołowego odbędzie się w dniu 6.02. (chłopcy), 7.02.
(dziewczęta). Start: o godz. 10.00. Wszystkie drużyny wstawiają się do zawodów najpóźniej
30 min. przed startem. W sprawach regulaminowych dotyczących turnieju szczegółowych
informacji udzielają nauczyciele wf-u. Serdecznie zapraszamy !

Wolontariusze w czasie WOŚP
Przez Bożene Bekier | 31 stycznia 2017 | Aktualności, Wolontariat
Nasi wolontariusze kwestujący podczas 25 finału WOŚP

Lekkoatletyka
Przez Janusza Rudego | 22 stycznia 2017 | Aktualności, Sport szkolny

Czwarte miejsce na dystansie 1000 m zdobył Krystian Kurzydło (na zdjęciu
od prawej) w Halowych Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego Juniorów Młodszych
w Mielcu. Krystianowi do podium zabrakło niecałe 4 sekundy. W zawodach wzięło udział

250 lekkoatletów z 13 klubów naszego województwa, a także gościnnie zespół z Tarnowa.
Krystian to zawodnik KS Komunalnych Sanok specjalizujący się w biegach, osiągający liczne
sukcesy w tej dyscyplinie sportu. Źródło: https://www.google.pl/

Szkolny zespół muzyczny CHANGE FOR BETTER zagrał
dla WOŚP
Przez Administrator | 17 stycznia 2017 | Aktualności

15 stycznia 2017 r. po raz 25 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Na Rynku w Sanoku, oprócz wielu imprez towarzyszących, odbył się koncert naszego
szkolnego zespołu muzycznego CHANGE FOR BETTER. Zespół bawił publiczność
utworami znanych i lubianych wykonawców.

W koncercie zagrali i zaśpiewali:

Jagoda Jasińska
śpiew

Maciej Królicki
akordeon, gitara

Magdalena Piotrowska
śpiew, gitara basowa

Patryk Król
instr. klawiszowe

Bartłomiej Bochnak
perkusja

Krzysztof Zbozień
gitara

Link do filmu z koncertu
XXXII OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 13 stycznia 2017 | Aktualności, LOP, Olimpiady i
konkursy

W zawodach etapu podstawowego OWE wzięło udział 17 uczniów z klas: 1a, 2l, 2ż, 3a i 3ż.
Najwyższy wynik osiągnęli Monika Białecka i Damian Kopczyk z klasy 2l. Uczniów
do zawodów przygotowały oraz zawody przeprowadziły p. Monika Zych i p. Małgorzata
Chomiszczak.

IX Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej – etap okręgowy
Przez Ewe Starego | 11 stycznia 2017 | Aktualności, Olimpiady i konkursy
Aneta Pelczar z kl. 3h zajęła 1 miejsce a Angelika Fal z kl. 3 h 5 miejsce w etapie
okręgowym IX Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, który odbył się 10.01.2017 r. w Zespole
Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Do rywalizacji w nim przystąpili uczniowie szkół
hotelarskich z woj. podkarpackiego i lubelskiego, którzy wygrali zawody szkolne.

Czytaj dalej →

Koncert charytatywny
Przez Administrator | 10 stycznia 2017 | Aktualności

8 stycznia br. w kościele pw. Chrystusa Króla w Sanoku odbył się
charytatywny koncert kolęd w wykonaniu naszych uczniów ze szkolnego zespołu
muzycznego Change For Better oraz jasełka przedstawione przez dzieci z Przedszkola nr 2
w Sanoku. Podczas koncertu wolontariuszki klas pierwszych kwestowały na remont Domu
Samotnej Matki w Sanoku. Udało się zebrać 815 zł. Pieniądze zostały przekazane członkom
Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie im. św. Z. Gorazdowskiego na wyżej wymieniony cel.

Ranking Techników 2017
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 10 stycznia 2017 | Aktualności

Technikum nr 1 w ZS1 uplasowało się na 22. miejscu w województwie
podkarpackim. Spośród innych szkół powiatu sanockiego zostały sklasyfikowane: na miejscu
30. Technikum nr 3 w ZS3, a na miejscu 34. Technikum nr 4 w ZS4. Technika zostały
ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury
z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki
egzaminu zawodowego.
http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3307:ra
nking-technikow-2017-woj-podkarpackie&catid=229&Itemid=428

Zaproszenie
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 10 stycznia 2017 | Aktualności

IX OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PAMIĘCI
O OFIARACH
HOLOCAUSTU NA PODKARPACIU
24 stycznia 2017 r. o godz. 12.30 w Muzeum Historycznym w Sanoku nasi uczniowie,
pod kierunkiem p. Joanny Albigowskiej, przedstawią „Historię sanockiej społeczności
żydowskiej”.

ZAPROSZENIE

Przez Dyrekcje | 5 stycznia 2017 | Aktualności

Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego
Przez Janusza Rudego | 1 stycznia 2017 | Aktualności, Sport szkolny

Wszystkich miłośników tenisa zapraszamy do udziału w Noworocznym
Turnieju Tenisa Stołowego. To kolejne zawody zaplanowane przez nauczycieli wf-u zgodnie
z harmonogramem szkolnych zawodów sportowych. Turniej zostanie rozegrany w sali
gimnastycznej ZS nr 1 osobno dla dziewcząt i chłopców. Termin zawodów zostanie podany
w osobnym komunikacie. Zapisy przyjmują oraz szczegółowych informacji udzielają
nauczyciele w- fu. Serdecznie zapraszamy. Adres obrazka: https://www.google.pl/.

Jasełka
Przez Elżbieta Siwiecka | 22 grudnia 2016 | Aktualności
W dniu 22.12.2016r. w naszej szkole odbyły się jasełka szkolne. W ciekawej pantomimie
uczniowie przedstawili tradycje świąt Bożego Narodzenia podczas wieczoru wigilijnego,
m.in. ubieranie choinki, nakrywanie stołu wigilijnego, puste miejsce, łamanie się opłatkiem,
czytanie fragmentu Pisma Św., odwiedziny kolędników i wspólne kolędowanie. Szkolny
zespół muzyczny przedstawił najbardziej znane polskie kolędy. Jasełka szkolne przygotowała
klasa 2l i prof. Renata Słyszyk.

Boże Narodzenie 2016 r.
Przez Dyrekcje | 22 grudnia 2016 | Aktualności

Sukces w Olimpiadzie Logistycznej
Przez Renata Gromek | 19 grudnia 2016 | Aktualności, Olimpiady i konkursy

Jan Fill, uczeń klasy 4. technikum logistycznego, przeszedł do finału IX Olimpiady
Logistycznej. Finał odbędzie się 3 marca w Poznaniu. Etap III – finał olimpiady – skupia 30
najlepszych logistyków z całej Polski. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

XXV Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów
Przez Ewe Starego | 18 grudnia 2016 | Aktualności
Uczniowie technikum ekonomicznego: Jakub Szyniec, Karolina Wajda, Karolina Bek
i Norbert Łuczyński wraz z prof. Ewą Starego 14 grudnia wzięli udział w XXV Sesji
Popularnonaukowe j Młodych Ekonomistów, która odbyła się w ZSE w Rzeszowie.
Tegoroczna jubileuszowa sesja, która odbyła się pod hasłem „Państwo a gospodarka”
poświęcona była problemom makroekonomicznym i globalnym. W sesji uczestniczyli
przedstawiciele władz województwa podkarpackiego, rzeszowskich uczelni wyższych
oraz młodzież 10 szkół ekonomicznych województwa.

Czytaj dalej →

Twój sposób na mrożone owoce i warzywa
Przez Renata Gromek | 14 grudnia 2016 | Aktualności, Olimpiady i konkursy

9 grudnia 2016 roku w ZS nr1 odbył się konkurs kulinarny dla gimnazjalistów pod hasłem
„Twój sposób na mrożone owoce i warzywa”. Głównym celem przedsięwzięcia było:
zwrócenie uwagi uczniów na kształtowanie prozdrowotnych zachowań poprzez promocję
aktywnego stylu życia i odpowiednich nawyków żywieniowych, wymiana zainteresowań
kulinarnych wśród gimnazjalistów. Czytaj dalej →

Stypendium dla uczniów ZS1 w Sanoku
Przez Renata Słyszyk | 13 grudnia 2016 | Aktualności
Uczniowie ZS1 w Sanoku Justyna Chwal z klasy 3 technikum żywienia i usług
gastronomicznych i Jakub Szyniec z klasy 4 technikum ekonomiczne otrzymali stypendium
przyznawane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
w ramach projektu ,, Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych- rok szkolny 2016/2017. Uczniowie ,,Ekonomika” spełnili wszystkie kryteria
tj. bardzo wysoka średnia z wszystkich przedmiotów ogólnokształcących, średnia ocen
z trzech wybranych przedmiotów zawodowych nie niższym niż 5,00 oraz szczególne
osiągnięcia edukacyjne z zakresie przedmiotów zawodowych. Aby ubiegać się o stypendium
musieli również opracować Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego opracowany
do realizacji w roku szkolnym 2016/2017.

Współpraca z Powiatowym Centrum Wolontariatu
Przez Renata Słyszyk | 13 grudnia 2016 | Aktualności
W dniu 5.12. 2016 r. wybrani uczniowie z klasy 2ż i 3g technikum żywienia i usług
gastronomicznych uczestniczyli w przygotowaniu i obsłudze bankietu zorganizowanego w
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku z okazji Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza. Było to ogromne przedsięwzięcie i doskonalenie umiejętności zawodowych
dla uczniów, którzy kolejny raz udowodnili, iż potrafią w umiejętny i twórczy sposób
stosować w praktyce wiadomości nabywane w toku kształcenia. Młodzież naszej szkoły
udowodniła, iż umie pracować w zespole, potrafi sprostać nowym wyzwaniom i myśleć w
sposób kreatywny. Efekty ich pracy zostały dostrzeżone i bardzo wysoko ocenione. Opiekę
nad młodzieżą sprawowała pani Agata Wójcik.

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów
żywnościowych
Przez Administrator | 12 grudnia 2016 | Aktualności
W dniu 09.12.2016 r. na stronie internetowej Powiatu Sanockiego został
ogłoszony przez Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu

Sanockiego przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych w
Częściach dla Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku, Zespołu
Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku i Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego
Łukasiewicza w Sanoku.
Zapraszamy do składania ofert.

Link do strony

X Konkurs „Z hotelem na Ty”
Przez Ewe Starego | 11 grudnia 2016 | Aktualności, Olimpiady i konkursy
7 grudnia 2016 roku odbyła się X edycja szkolnego konkursu wiedzy hotelarskiej
„Z hotelem na Ty”, w którym uczestniczyły 3-osobowe zespoły z klas 3h i 4h technikum
hotelarskiego. Rywalizujący uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu organizacji
i techniki pracy w hotelarstwie, obsługi konsumenta, komunikacji z gościem hotelowym
w języku obcym, umiejętnością rozmowy z gościem hotelowym, rozwiązywania problemów
w recepcji hotelowej oraz sporządzania dokumentacji hotelowej.

Czytaj dalej →

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie
Przez Janusza Rudego | 10 grudnia 2016 | Aktualności, Edukacja prawna, Olimpiady i
konkursy
Prawie 3500 uczniów z 340 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski zgłosiło się
do pierwszego (szkolnego) etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie.
W naszej szkole w środę 7 grudnia do olimpiady przystąpiło 25 uczniów, którzy w ciągu 60
minut mieli do rozwiązania test jednokrotnego wyboru złożonego z 50 pytań.

Czytaj dalej →

Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej

Przez Janusza Rudego | 8 grudnia 2016 | Aktualności, Sport szkolny
Jak co roku w dniach 6-7 grudnia 2016 r. w Szkole rozegrano Mikołajkowy Turniej Piłki
Siatkowej. Zawody otworzyła Pani Dyrektor Maria Pospolitak, która przywitała przybyłych
zawodników i życzyła udanej rywalizacji w duchu fair play. Do turnieju zgłosiło się 9 drużyn,
które poszczególne mecze rozegrały systemem „każdy z każdym”.

Czytaj dalej →

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
Przez Bożene Bekier | 6 grudnia 2016 | Aktualności, Wolontariat
5 grudnia w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza uczniowie ze Szkolnego Koła
Wolontariatu wraz z opiekunami wzięli udział w obchodach tego święta, które zostało
zorganizowane przez II LO w Sanoku. Podczas uroczystości wybrano Wolontariusza Roku
w dwóch kategoriach wiekowych oraz rozstrzygnięto konkurs literacki pt: “Niepełnosprawni
– tacy sami, czy inni?”, który wygrała uczennica naszej szkoły Maja Wituszyńska. W nagrodę
Maja pojedzie na wycieczkę do Brukseli.

Pomocnicy Św. Mikołaja
Przez Bożene Bekier | 6 grudnia 2016 | Aktualności, Wolontariat
W niedzielę 4 grudnia nasze wolontariuszki z klasy 1l pomagały Świętemu Mikołajowi
w rozdawaniu upominków i słodkości na Arenie Sanok. Zabawa mikołajkowa, którą
odwiedził również Burmistrz Miasta Sanoka została zorganizowana przez Urząd Miasta.

XV Olimpiada Znajomości Afryki
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 5 grudnia 2016 | Aktualności, Olimpiady i konkursy

W zawodach szkolnych wzięło udział 9 uczniów z klas: 1a, 1h, 2a, 3a, 3h i 4l. Do zawodów
okręgowych, które odbędą się w Rzeszowie w dniu 27 lutego 2017 r., zakwalifikowały się
Karolina Bek z kl. 3a i Kaja Łysoń z kl. 1a. Gratuluję!

6 grudnia Mikołajki
Przez Dyrekcje | 5 grudnia 2016 | Aktualności

Nadchodzę…

Byliście grzeczni?

Zawody rejonowe w unihokeja
Przez Janusza Rudego | 3 grudnia 2016 | Aktualności, Sport szkolny
W dniach 1-2 grudnia 2016 r. w sali sportowej ZS nr 3 w Sanoku odbyła się Rejonowa
Licealiada Szkół Ponadgimnazjalnych w Unihokeja. Wśród licznie przybyłych drużyn
na zawodach nie zabrakło również reprezentacji z sanockiego Ekonomika.

Czytaj dalej →

Paczka dla polskich dzieci na Ukrainie
Przez Renata Gromek | 2 grudnia 2016 | Aktualności

Już po raz trzeci z rzędu nasza szkoła, razem z polską szkołą z Montrealu (Kanada)
przygotowała paczkę świąteczną dla polskich dzieci z Żytomierza na Ukrainie. Tym razem
wysłane zostały przybory szkolne, książki, plecaki szkolne, ubrania, zabawki, słodycze.
Zawartość paczki uzgodniono wcześniej z opiekunką i nauczycielką dzieci panią Wiktorią
Zubarewą, tak aby pomoc była jak najbardziej efektywna i odpowiadała na ich realne
potrzeby. W ubiegłym roku otrzymaliśmy od obdarowanych wiele pięknych i wyjątkowych
listów. Mamy nadzieję, że i w tym roku nasza paczka sprawi dzieciom podobną radość.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy pomogli w tym przedsięwzięciu.

Lekcje hotelarstwa w praktyce
Przez Ewe Starego | 30 listopada 2016 | Aktualności
Uczniowie klasy 4h technikum hotelarskiego na przedmiocie „Usługi dodatkowe
w hotelarstwie” odbyli zajęcia z udziałem praktyka z branży hotelarskiej. Lekcje
poprowadziła Pani Marta Sołopatycz, absolwentka technikum hotelarskiego w ZS 1,
a obecnie kierownik działu marketingu w Sanatorium Uzdrowiskowym „STOMIL”
w Rymanowie Zdroju.

Czytaj dalej →

Konkurs języka niemieckiego dla klas pierwszych
i drugich
Przez Renata Słyszyk | 30 listopada 2016 | Aktualności, Olimpiady i konkursy
W dniu 29 listopada 2016 r. odbyła się w Zespole Szkół Nr 1 w Sanoku piata edycja
szkolnego konkursu wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego. Celem konkursu
było rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów językiem niemieck im i krajami
niemieckiego obszaru językowego oraz motywowanie uczniów
do samodzielnego zdobywania wiedzy. Motywacja była tym większa, że na finalistów czekają
atrakcyjne nagrody, które udało się pozyskać organizatorkom konkursu przy wsparciu
prywatnego sponsora. Uczniowie mieli okazję do zdrowej rywalizacji związanej z tym
zakresem tematycznym, dlatego konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i uznaniem
młodzieży. W konkursie udział wzięło 29 uczniów z następujących klas: 1a, 1l, 1ż, 1h, 2a
i 2h. Test konkursowy składał się z 7 zadań, za które można było uzyskać maksymalnie 82
punkty. I miejsce zajęła Aleksandra Kmiecik-Szyszlak (kl. 1h), II miejsce – Karolina Daniła
(kl. 1a), Bartosz Kieroński (kl. 1a), Kamil Bartkowski (kl. 2a), III miejsce – Gabriela
Żółkiewicz (kl. 2a). Konkurs przygotowały przeprowadziły nauczycielki języka
niemieckiego Bożena Barczyk i Renata Słyszyk.

Narodowe Święto Niepodległośći
Przez Elżbieta Siwiecka | 28 listopada 2016 | Aktualności

Uczniowie klasy 2 ż wraz z wychowawcą Jackiem Kosztołowiczem i Szkolnym Zespołem
Muzycznym przygotowali w dniu 10.11.2016r. uroczystą akademię z okazji 98. Rocznicy
Odzyskania przez Polskę N iepodległości.

Recytowane wiersze i utwory muzyczne pozwoliły w pełni przybliżyć rozterki i uczucia
walczących o wolność ojczyzny, ukazały historię naszej ojczyzny od momentu utraty
niepodległości aż po czasy współczesne.
Po raz pierwszy zebrani mogli usłyszeć występ męskiego duetu, a piosenka „Wojenko,
wojenko” w ich wykonaniu podbiła serca zgromadzonych na sali uczniów. Okolicznościową
dekorację wykonała pani Ewa Szwarczyk

Tenis stołowy dziewcząt
Przez Administrator | 28 listopada 2016 | Aktualności, Sport szkolny
Na IV miejscu zakończyły rywalizację reprezentantki Ekonomika w Rejonowej Licealiadzie
w Tenisie Stołowym Dziewcząt. Ćwierćfinał wojewódzki odbył się 28 listopada 2016 r.
na obiektach sportowych I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie. Naszą szkołę
reprezentowały Dominika Mielnikiewicz (2a) i Martyna Kociuba (1ż).

Dziękujemy dziewczętom za udział.

VIII Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta”
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 25 listopada 2016 | Aktualności, Olimpiady i konkursy

W zawodach wzięło udział 18 uczniów z klas: 1a, 1l, 2a, 3a, 4a i 4l, którzy rozwiązali test
składający się z 30 pytań zamkniętych oraz jednego pytania otwartego dotyczącego turystyki.

Konkurs przeprowadzany jest przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury
Regionalnej w Warszawie przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii
Uniwersytetu Warszawskiego. Celem konkursu jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy
z zakresu geografii, przyrody oraz o miejscu i znaczeniu Polski na świecie. Wyniki konkursu
poznamy do końca marca 2017 r.

Rozkład dzwonków w dn. 22-25.11.2016 r.
Przez Dyrekcje | 18 listopada 2016 | Aktualności
Rozkład dzwonków w dn. 22 – 25 listopada 2016 r.
– lekcje skrócone
Lekcja
1. 1100 – 1130
2. 1135 – 1205
3. 1210 – 1240
4. 1255 – 1325
5. 1330 – 1400
6. 1405 – 1435
7. 1445 – 1515
8. 1520 – 1550
9. 1555 – 1625
10. 1630 – 1700
11. 1705 – 1735
12. 1740 – 1810
13. 1815 –1845
14. 1850 –1920

Tenis stołowy chłopców
Przez Janusza Rudego | 17 listopada 2016 | Aktualności, Sport szkolny
W dniu 17 listopada 2016 r. w obiektach sportowych ZS nr 2 w Sanoku rozegrano Powiatowe
Zawody Szkół Ponadgimnazjalnych w Tenisie Stołowym. Po sukcesie naszych dziewcząt
o dobry wynik w zawodach walczyli chłopcy. Nasi tenisiści mimo ambitnej gry zakończyli
swój udział w fazie grupowej, co ostatecznie zamknęło im awans do kolejnych rozgrywek.
Szkołę reprezentowali: Pilszak Michał (4ż), Tokarz Gabrie l (1l) oraz Sołopatycz Kamil (1l).
Chłopakom dziękujemy za udział w zawodach.

Tydzień Książek Zakazanych

Przez Renata Gromek | 17 listopada 2016 | Aktualności

W ramach obchodów Międzynarodowego miesiąca bibliotek szkolnych biblioteka szkolna
przygotowała wystawę książek których kiedyś zabraniano upowszechniać ze względów
obyczajowych, kulturalnych, religijnych czy politycznych, w ten sposób chcemy
zainteresować czytelników historią literatury i zachęcić do czytania. Na wystawie znalazły się
książki, których czytanie z różnych względów – obyczajowych, politycznych, religijnych –
było zakazane. Czy nie jesteście ciekawi dlaczego? Jeśli tak, przyjdźcie je wypożyczyć
w bibliotece szkolnej. Czytaj dalej →

Zaduszki poetyckie
Przez Renata Gromek | 17 listopada 2016 | Aktualności

„Są dziwy w niebie i na ziemi, o których nie śniło się waszym filozofom” (W. Szekspir). Dnia
8 listopada 2016r. grupa uczniów ze szkolnego kółka teatralnego GAMO zaprosiła
społeczność szkolną na Mickiewiczowskie Zaduszki na podstawie II części Dziadów A.
Mickiewicza oraz ballady Romantyczność. Czytaj dalej →

Powiatowa Licealiada w Tenisie Stołowym Dziewcząt
Przez Administrator | 17 listopada 2016 | Aktualności, Sport szkolny
II miejsce i awans do zawodów rejonowych zdobyły reprezentantki naszej szkoły
w Powiatowej Licealiadzie w Tenisie Stołowym Dziewcząt. Zawody odbyły się 16. 11.
2016 r. na obiektach sportowych Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku. Zespół Szkół nr 1
reprezentowały: Dominika Mielnikiewicz ( 2a), Klaudia Puszkar (2h), Natalia Czajka (2ż),
Martyna Kociuba (1ż).

Gratulujemy dziewczętom awansu i życzymy powodzenia w kolejnym etapie rozgrywek.

Wywiadówki śródsemestralne
Przez Dyrekcje | 16 listopada 2016 | Aktualności
W dniach 16 i 17 listopada 2016 r. odbędą się wywiadówki śródsemestralne dla rodziców
wg poniższego harmonogramu:
16.11.2016 (środa) godz. 16.30
Kl. 1a

p. Kinga Rogóz s. 302

Kl. 1h

p. Joanna Matuszek s. 205

Kl. 1l

p. Paweł Bieganowski s. 303

Kl. 1ż

p. Monika Drwal s. 202

Kl. 4a

p. Anna Grządziel s. 204

Kl. 4h

p. Ewa Starego s. 406

Kl. 4l

p. Dorota Biernikiewicz s. 206

Kl. 4ż

p. Krzysztof Indyk s. 207

17.11.2016 (czwartek) godz. 16.30
Kl. 2a

p. Agnieszka Mierzwiak-Sobolak s. 206

Kl. 2h

p. Agnieszka Wal s. 308

Kl. 2l

p. Renata Słyszyk

s. 301

Kl. 2ż p. Jacek Kosztołowicz s. 303
Kl. 3a p. Joanna Albigowska
Kl. 3g p. Stefan Liput s. 205

s. 306

Kl. 3h

p. Bożena Bekier s. 207

Kl. 3l

p. Agnieszka Dubis s. 201

Kl. 3ż

p. Agata Wójcik s. 204

Konkurs „Narysuj Prawa Człowieka”
Przez Janusza Rudego | 15 listopada 2016 | Aktualności, Edukacja prawna, Olimpiady i
konkursy

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie plastycznym, pt. „Narysuj prawa
człowieka”. Konkurs organizowany jest pod hasłem „Każdemu tyle praw ile domagamy się
ich dla samych siebie”. Jego celem jest upowszechnienie Międzynarodowego Dnia Praw
Człowieka oraz twórcze przedstawienie swoich przemyśleń przez uczestnika na temat
ochrony danych osobowych w formie prac plastycznych. Szczegółowe informacje można
uzyskać w bibliotece szkoły. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej szkoły
w zakładce: Konkursy. Serdecznie zapraszamy do udziału. Źródło
obrazka: https://www.google.pl/.
Regulamin konkursu

Edukacyjna wartość dodana 2014-2016
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 14 listopada 2016 | Aktualności

Zmiany na 14.11.2016
Przez Alinę Lipkę | 13 listopada 2016 | Aktualności
Proszę zapoznać się ze zmianami na poniedziałek (14.11) naniesionymi w e-dzienniku.

XXX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Przez Ewe Starego | 13 listopada 2016 | Aktualności, Olimpiady i konkursy
W dniu 9.11.2016 r. o godz. 9.00 w szkołach ponadgimnazjalnych całej Polski odbyły się
zawody szkolne XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, której tematem przewodnim w tym
roku jest: „Państwo a gospodarka”. Czytaj dalej →

IX Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Przez Ewe Starego | 13 listopada 2016 | Aktualności, Olimpiady i konkursy
W dniu 8 listopada odbyły się eliminacje szkolne IX Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej,
której hasłem przewodnim w tym roku szkolnym jest: „Urządzenia techniczne w obiektach
hotelarskich”. Do udziału w olimpiadzie zgłosiło się 179 szkół hotelarskich z całej Polski.
W naszej szkole rywalizację i zmagania z wiedzą podjęło 32 uczniów z klas 2h, 3h i 4h
Technikum Hotelarskiego. Czytaj dalej →

Ślizgawki w ARENIE – SANOK
Przez Janusza Rudego | 11 listopada 2016 | Aktualności, Sport szkolny
Jazda przodem, upadki kontrolowane, hamowanie, przeplatanka, wąż z „pingwinkiem”. Te
oraz inne elementy jazdy na łyżwach doskonaliły dziewczęta z klasy 3ż w czasie pobytu
na lodowisku w ARENIE-SANOK. W szkole wyjścia organizowane są w ramach lekcji
z wychowania fizycznego, jako alternatywa dla tradycyjnych zajęć. Celem organizowanych
ślizgawek jest propagowanie łyżwiarstwa, jako jednej z form aktywności sportoworekreacyjnej w czasie wolnym, np. w długie zimowe wieczory.

Eliminacje szkolne z żywienia i żywności
Przez Elżbieta Siwiecka | 10 listopada 2016 | Aktualności, Olimpiady i konkursy

KAMILA ŚPIEWAK z kl. III i DIANA IZDEBSKA z kl. IV technikum w zawodzie technik
żywienia i usług gastronomicznych zwyciężyły w eliminacjach szkolnych XXI edycji
Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Uczennice sprawdzą swoje siły na etapie
okręgowym, który odbędzie się 13 stycznia 2017 r. w Rzeszowie.
Eliminacje szkolne odbyły się 08.11.2016r., zwycięzcom życzę sukcesów na kolejnym etapie
zmagań konkursowych.
Etap szkolny przeprowadził Krzysztof Indyk.

Powiatowa Licealiada w Piłce Ręcznej
Przez Janusza Rudego | 9 listopada 2016 | Aktualności, Sport szkolny

III miejsce zdobyli nasi szczypiorniści w Powiatowej Licealiadzie w Piłce
Ręcznej. Zawody rozegrano w dniach 7-8.11.2016 r. w sali gimnastycznej I LO w Sanoku.
Dziewczęta sklasyfikowano na dalszej pozycji. Szkołę reprezentowali: Judka Patryk,
Mańkowski Kamil, Mazurkiewicz Marek, Pelczar Szczepan, Pielech Mateusz, Woźniak
Maciej, Twardy Maciej, Jaworski Szymon, Baraniewicz Radosław, Smagło Sebastian, Fus
Seweryn, Łącki Kamil, Słysz Grzegorz. Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział
w zawodach. Źródło obrazka: http://www.dobresobie.pl/sport/20/szczypiorniak

Spotkanie z ekspertami Rzecznika Praw Obywatelskich
oraz Centrum Interwencji Socjologicznych Collegium
Civitas
Przez Janusza Rudego | 8 listopada 2016 | Aktualności, Edukacja prawna

Jak widzą świat młodzi? Na jakie pytania oni szukają odpowiedzi?
Czy widzą istotę praw człowieka w dzisiejszej globalnej wiosce? Na te i inne pytania
próbowali uzyskać odpowiedź eksperci z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Centrum
Interwencji Socjologicznych Collegium Civitas w Warszawie. Czytaj dalej →

XI Bieg Sokoli – Niepodległościowy
Przez Janusza Rudego | 6 listopada 2016 | Aktualności, Sport szkolny

II miejsce na dystansie 2,5 km zdobył Krystian Kurzydło (kl.1ż) w XI Biegu
Sokolim – Niepodległościowym. Celem biegu było uczczenie 98 rocznicy odzyskania
niepodległości, po 123 lat niewoli oraz kontynuacja hasła sokolego: „W zdrowym ciele
zdrowy duch”. Organizatorem wydarzenia było Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”
w Sanoku. Krystianowi gratulujemy uzyskanego wyniku. Szczegółowe informacje można
uzyskać na stronie: http://www.sokolsanok.pl/. Źródło obrazka: http://www.sokolsanok.pl.

Półfinał Wojewódzki w Badmintonie
Przez Janusza Rudego | 4 listopada 2016 | Aktualności, Sport szkolny
W dniach 3 – 4 listopada 2016 r. w ZS nr 3 w Sanoku rozegrano Półfinał Wojewódzki
w Badmintonie. W zawodach udział wzięło 12 zespołów, które poszczególne pojedynki
rozegrały systemem „każdy z każdym”. Naszym drużynom mimo chęci i woli walki
nie udało się awansować do Finału Wojewódzkiego. Szkołę reprezentowali: Angelika

Szałankiewicz (4ż), Ola Błażejowska (4ż), Daria Zimoń (2h), Paulina Pancerz (2a), Radek
Baraniewicz (3l), Bartek Osenkowski (3ż).

Współpraca z sanockim Uniwersytetem Trzeciego Wieku
Przez Renata Gromek | 4 listopada 2016 | Aktualności

W dniu 29.10. 2016 r. w ramach współpracy ZS nr 1 z Sanockim Uniwersytetem Trzeciego
Wieku im. Jana Grodka odbyło się podsumowanie warsztatów kulinarnych pt. ,,Jesień
na talerzu”. Cykl przeprowadzonych spotkań miał na celu edukację żywieniową, korektę
złych nawyków żywieniowych, wprowadzenie zaleceń dotyczących prawidłowego
odżywiania przy obecnym stanie zdrowia. Wspólnie realizowane spotkania to wykłady
oraz przygotowanie potraw z wykorzystaniem ,,darów jesieni”, inspirujące rozmowy,
wymiana myśli, wiedzy i tajników kulinarnych
Czytaj dalej →

Kwesta na cmentarzu 1 listopada
Przez Bożene Bekier | 2 listopada 2016 | Aktualności, Wolontariat
W dniu Wszystkich Świętych ośmioro naszych wolontariuszy z klas: 1a, 1h i 2l kwestowało
na Cmentarzu Głównym na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. Ks. Zygmunta
Gorazdowskiego w Sanoku. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na budowę domu
samotnej matki w Sanoku.

Zbiórka żywności
Przez Bożene Bekier | 2 listopada 2016 | Aktualności, Wolontariat
W dniach 19 – 20 października 2016 r. uczniowie z klas: 1a, 1h, 2h i 2l zbierali żywność
w sklepie Carrefour Market dla osób potrzebujących z terenu Sanoka. Zbiórkę organizowało
Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnym Ruchowo
w Sanoku.

Staż zagraniczny w Plymouth – tak pracowali ekonomiści
Przez Renata Gromek | 30 października 2016 | Aktualności

Ekonomiści przebywający na stażu w Plymouth pracowali w firmie symulacyjnej Tellus
College. Tam zgłębiali tajniki marketingu, kontaktów z klientem, budowania odpowiednich
strategii rozwoju firmy. Poniżej krótka fotorelacja.
Czytaj dalej →

Staż zagraniczny w Plymouth – tak pracowali logistycy
Przez Renata Gromek | 30 października 2016 | Aktualności

Staż zagraniczny realizowany w ramach projektu Staż zagraniczny uczniów Zespołu Szkół
nr 1 w Sanoku drogą do osiągnięcia sukcesu zawodowego na wymagającym rynku pracy
dobiegł końca. Uczniowie technikum logistycznego pracowali w takich firmach jak: Tellus
College Ltd, The Range – Peverell, The Range (Warehouse), Rowbry Retail Ltd (Ocean
Publishing). Niewątpliwie mieli okazję nauczyć się sporo, rozwinąć swoje umiejętności
zawodowe i językowe. Wszystko to dzięki programowi „Staże zagraniczne dla uczniów
i absolwe ntów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”
realizowanego przez FRSE współfinansowanego przez UE w ramach środków EFS POWER.
Poniżej krótka fotorelacja. Czytaj dalej →

14. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa
człowieka w filmie.
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 28 października 2016 | Aktualności, Edukacja prawna

Uczniowie klas 2a i 4a obejrzeli, w BWA Galerii Sanockiej, amerykański film „Salam”
o drugim co do wielkości obozie dla uchodźców na świecie – Za’atari w Jordanii, 11
kilometrów od granicy z Syrią. Film pokazuje codzienne zmaganie się z rzeczywistością ludzi
starających się żyć normalnie mimo traumy czającej się w każdym wspomnieniu.

Szachy drużynowe
Przez Janusza Rudego | 28 października 2016 | Aktualności, Sport szkolny

IV miejsce zdobyli nasi uczniowie w Powiatowych Zawodach Szachowych.
Turniej rozegrano 28.10.2016 r. w II LO w Sanoku, w ramach Licealiady Szkół
Ponadgimnazjalnych. Szkołę reprezentowali: Dawid Bogaczewicz (3a), Karol Baraniewicz
(3a), Paweł Szul (1a) oraz Weronika Izdebska (1h). Źródło obrazka: https://www.google.pl/.

Sparing z ZSTiA z Leska
Przez Janusza Rudego | 26 października 2016 | Aktualności, Sport szkolny
W dniu 26 października 2016 r. badmintoniści UKS „Ekonomik Sanok” wzięli udział
w sparingu z Zespołem Szkół Technicznych i Artystycznych z Leska. Spotkanie obejmujące
gry pojedyncze i podwójne było okazją do doskonalenia elementów technicznych
i taktycznych. Wspólny trening był również sprawdzianem przed Półfinałem Wojewódzkim,
który zostanie rozegrany 3-4.11.2016 w ZS nr 3 w Sanoku. Wszystkich zainteresowanych tą

dyscypliną gry zapraszamy na wspólne zajęcia, które odbywają się w środy, od godz. 15.30
w sali gimnastycznej ZS nr 1 w Sanoku.

Szkolenie wolontariuszy w Zboiskach
Przez Bożene Bekier | 23 października 2016 | Aktualności, Wolontariat
Jak co roku nasze wolontariuszki wzięły udział w cyklu szkoleń, które odbyły się w Ośrodku
Caritas w Zboiskach. Mogły wysłuchać min. wykładów: „Nie bójmy się raka”, „Wolontariusz
i jego podopieczni”, „Narkotyki i dopalacze” oraz uczestniczyć w warsztatach:
„Bezpieczeństwo i samoobrona”, „Pierwsza pomoc” i innych. Była to też okazja do spotkania
z wolontariuszami z innych sanockich szkół ponadgimnazjalnych.

Wolontariusze na spotkaniu z rzecznikiem praw
obywatelskich
Przez Bożene Bekier | 23 października 2016 | Aktualności, Edukacja prawna, Wolontariat
Nasze wolontariuszki Justyna i Karolina wzięły udział w uroczystości wręcznia odznaki
za zasługi dla ochrony praw człowieka, pani Wandzie Wojtuszewskiej, która jest założycielką
koła Towarzystwa Brata Alberta i Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie imienia księdza
Gorazdowskiego, z którymi nasze Szkolne Koło Wolontariatu współpracuje. Grupa
wolontariuszy wraz z opiekunem spotkała się też z rzecznikiem praw obywatelskich w PWSZ
w Sanoku, gdzie mogła zadawać pytania i uczestniczyć w debacie.

Seminarium w Yad Vashem w Izraelu
Przez Elżbieta Siwiecka | 19 października 2016 | Aktualności

W dniach 11–19.09.2016 roku. w Instytucie Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu
w Jerozolimie odbyło się seminarium dla nauczycieli z województwa podkarpackiego.
Nauczyciele, wśród których była nauczycielka historii z naszej szkoły- Pani Joanna
Albigowska poznawali historię Żydów, przyczyny i przebieg Zagłady oraz kulturę i historię
współczesnego Izraela. Czytaj dalej →

Drugi tydzień stażu
Przez Renata Gromek | 17 października 2016 | Aktualności

Drugi tydzień stażu minął. Logistycy i ekonomiści radzą sobie w Plymouth świetnie. Uczą się
nowych rzeczy, poznają nowych ludzi. Tym razem zwiedzili Eden Project. To ogród
botaniczny, położony 3 km od St Austell – największego miasta hrabstwa Kornwalia,
stworzony w wyeksploatowanym wyrobisku kaolinu. Zgromadzono tu 18 tys. gatunków
roślin z kilku stref klimatycznych świata. Obiekt odwiedza corocznie 1,2 mln osób. Czytaj
dalej →

Wystawa Dary jesieni
Przez Edyte Krupe | 17 października 2016 | Aktualności
Dnia 13.1o.16 uczniowie klas gastronomicznych przygotowali wystawę Dary jesieni mającą
na celu zachęcić wszystkich do spożywania warzyw w postaci surowej lub przetworzonej.
Warzywa to źródło zdrowia dla naszego organizmu. Ich spożycie niekiedy jest bardzo małe.
Uczniowie przygotowali do degustacji zupę z dyni i imbiru, konfitury, faszerowaną cukinię.

Dzień Edukacji Narodowej
Przez Elżbieta Siwiecka | 17 października 2016 | Aktualności

14 października 2016 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Akademię przygotowali uczniowie klasy 2a z wych. Agnieszką Mierzwiak – Sobolak. Czytaj
dalej →

Rekrutacja na staż we Włoszech
Przez Renata Gromek | 17 października 2016 | Aktualności

Rozpoczynamy rekrutację drugiej grupy w ramach projektu „Staż zagraniczny
uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku drogą do osiągnięcia sukcesu zawodowego
na wymagającym rynku pracy”. Tym razem o odbycie praktyki zawodowej we Włoszech
mogą się ubiegać hotelarze (klasa 3h) oraz technicy żywienia i usług gastronomicznych (klasy
3g i 3ż). Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie szkoły lub u koordynatora projektu
pani Renaty Gromek. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do dnia 20 października
2016. Projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych
oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolna Korespondencja Ligi Lekkoatletycznej
Przez Janusza Rudego | 13 października 2016 | Aktualności, Sport szkolny

W dniu 29 września 2016 r. na stadionie MOSiR w Sanoku odbyły się Rejonowe
Zawody Lekkoatletyczne Szkół Ponadgimnazjalnych. W I rzucie tegorocznej edycji Szkolnej
Korespondencyjnej Ligi Lekkoatletycznej wystartowało 58 drużyn dziewcząt i 68 zespołów
chłopców. W wyniku rywalizacji nasze dziewczęta zdobyły 830 pkt. co dało im drugie
miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych powiatu sanockiego oraz 35 w województwie.

Chłopców sklasyfikowano na dalszej pozycji. Szczegółowe wyniki z zawodów znajdują się
na stronie http://szs.rzeszow.pl/

Pierwszy tydzień stażu w Plymouth.
Przez Renata Gromek | 10 października 2016 | Aktualności

Grupa 7 logistyków i 7 ekonomistów zakończyła pierwszy tydzień swojego stażu
w Plymouth. Pojawiły się pierwsze wyzwania, którym trzeba było stawić czoła.
Ale ważniejsze są nowe, fascynujące doświadczenia, przeżycia i obrazy, które na zawsze
zostaną pod powiekami. Projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwe ntów szkół
zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Czytaj dalej
→

Stypendia naukowe wręczone
Przez Renata Gromek | 7 października 2016 | Aktualności

W dniu 06.10.2016 r. na uroczystej akademii z okazji Święta Szkoły dyrektor szkoły Maria
Pospolitak i prezes Stowarzyszenia „Sanocki Ekonomik” pani Renata Gromek wręczyły
stypendia naukowe przyznane uczniom, którzy uzyskali w roku szkolnym 2015/ 2016
najlepsze wyniki w nauce. Stypendia otrzymali: Sabina Radwańska – kl. 4a (technik
ekonomista), Damian Kopczyk – kl. 2l (technik logistyk), Diana Izdebska – kl. 4ż (technik
żywienia i usług gastronomicznych) i Dominika Bryndza kl. 4h (technik hotelarz). Stypendia
zostały ufundowane z otrzymanych wpłat z 1% podatku.

Ślubowanie klas pierwszych
Przez Elżbieta Siwiecka | 7 października 2016 | Aktualności

W dniu 06.10.2016 r. odbyła się akademia z okazji Święta Szkoły. Uczniowie klas drugich
przedstawili historię szkoły dawniej i dziś, recytowali wiersze i śpiewali piosenki.
Pani dyrektor Maria Pospolitak i prof. Renata Gromek – prezes Stowarzyszenia „Sanocki
Ekonomik” wręczyły stypendia naukowe przyznane uczniom, którzy uzyskali w roku
szkolnym 2015/ 2016 najlepsze wyniki w nauce. Czytaj dalej →

Badminton i inne sporty rakietowe
Przez Janusza Rudego | 4 października 2016 | Aktualności, Sport szkolny

UKS „EKONOMIK – SANOK” zaprasza uczniów na treningi
ogólnorozwojowe z elementami sportów rakietowych. W trakcie spotkań przewidziano
m.in. zajęcia z badmintona, speedmintona oraz tenisa stołowego. W trakcie treningów będzie
można zapoznać się z wybranymi elementami techniki i taktyki gry, wziąć udział w grach
pojedynczych i podwójnych oraz wyjazdowych meczach sparingowych. Treningi odbywają
się w środę o godz. 15.30 w sali gimnastycznej ZS 1. Zapisy przyjmuje Janusz Rudy.
Serdecznie zapraszamy. Źródło obrazka: https://www.google.pl/

Pielgrzymka na Jasną Górę
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 4 października 2016 | Aktualności

W dniu 1 października maturzyści wzięli udział w pielgrzymce do Częstochowy.
W Krakowie-Łagiewnikach zwiedzili Sanktuarium Bożego Miłosierdzia związane z życiem
i działalnością Faustyny Kowalskiej. W Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” obejrzeli
pamiątki po papieżu. Na Jasnej Górze wzięli udział w drodze krzyżowej, Apelu jasnogórskim,
nabożeństwie różańcowym oraz mszy świętej pod przewodnictwem ks. abpa Adama Szala.
Wyjazd zorganizowali s. Jadwiga i o. Piotr, opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele:
Anna Grządziel, Ewa Starego, Małgorzata Chomiszczak, Dorota Biernikiewicz
oraz Krzysztof Indyk.
fot. Karolina Krukar, Jan Fill, Małgorzata Chomiszczak, Sebastian Golak

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie
Przez Janusza Rudego | 4 października 2016 | Aktualności, Edukacja prawna, Olimpiady i
konkursy

Zapraszamy wszystkich uczniów zainteresowanych problematyka prawną
do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie organizowanej
przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Rzeszowie. Etap szkolny olimpiady zostanie
przeprowadzony w dniu 7.12.2016 r. Szczegółowe informacje, tj.: zakres tematyczny,
przykładowe testy, regulamin można uzyskać na stronie: http://www.olimpiada.wspia.eu/.
Zgłoszenia przyjmuje Janusz Rudy. Źródło obrazka: http://www.olimpiada.wspia.eu/

Na staż do Wielkiej Brytanii
Przez Renata Gromek | 4 października 2016 | Aktualności

Po raz kolejny szkoła realizuje projekt staży zagranicznych pn „Staż
zagraniczny uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku drogą do osiągnięcia sukcesu
zawodowego na wymagającym rynku pracy” finansowany w ramach Funduszy Europejskich

Wiedza Edukacja Rozwój. W niedzielę 2 października uczniowie klas trzecich – logistycy
i ekonomiści – wyruszyli na miesięczny staż do Plymouth w Wielkiej Brytanii. Będą
pracować w brytyjskich firmach, a po południu i w weekendy poznawać kulturę i historię
Wielkiej Brytanii podczas licznych imprez i wycieczek. Pobyt w Plymouth jest zawsze bardzo
udany i korzystny pod względem zawodowym i osobistym. Czekamy na relację z pobytu
tej grupy.

Wycieczka przedmiotowa klas pierwszych „Szlakiem
sakralnych śladów wielokulturowości regionu”
Przez Renata Gromek | 4 października 2016 | Aktualności

29 września 2016 41 uczniów klas pierwszych miało okazję zobaczyć miejsca świadczące
o tym, że nasz region jest nie tylko piękny, ale też wyjątkowy ze względu na bogactwo
i różnorodność kulturową jego mieszkańców. W ramach wycieczki przedmiotowej z wiedzy
o kulturze uczniowie udali się do Morochowa, gdzie zwiedzili zabytkową cerkiew
i wysłuchali prelekcji ks. Juliana Feleńczaka – proboszcza parafii prawosławnej. Następnym
etapem była Komańcza i spotkanie z księdzem greckokatolickim Andrzejem Żurawiem
oraz klerykiem, który oprowadził grupę po cerkwi, opowiadając o wspólnych,
chrześcijańskich korzeniach, podobieństwach i różnicach. W drodze do Haczowa, korzystając
z pięknej pogody, zrobiliśmy sobie postój w Rymanowie Zdroju, aby pospacerować
po uzdrowisku, zjeść lody, a nawet zajrzeć do pijalni wód. W Haczowie, a następnie
w Bliznem zwiedziliśmy jedne z najcenniejszych zabytków Podkarpacia – wspaniałe,
gotyckie kościoły wpisane na listę UNESCO. Wycieczkę zorganizowała prof. Agnieszka Wal,
opiekę nad uczniami sprawowali także prof. Renata Gromek i prof. Jerzy Grzyb.

Okulary dla Afryki
Przez Renata Gromek | 1 października 2016 | Aktualności

UWAGA! UWAGA!
W naszej szkole rusza zbiórka pt. „Okulary dla Afryki” w ramach II Ogólnopolskiej zbiórki
używanych okularów.
Jeśli masz okulary, których już nie potrzebujesz przynieś je do biblioteki szkolnej, a my
przekażemy je ubogim mieszkańcom Afryki. Zebrane okulary zostaną przekazane uczniom
i osobom dorosłym w biednych krajach afrykańskich.
CO ZBIERAMY?
– zbieramy używane okulary w plusach i minusach, ale bez cylindrów korygujących
astygmatyzm,
– zbieramy używane okulary słoneczne,
– okulary powinny być w dobrym stanie, tzn. mieć wszystkie elementy opraw nieuszkodzone,
a szkła nie mogą być porysowane w centrum.
– powinny być umyte wodą i mydłem i zapakowane w cienki, foliowy woreczek.
Okulary można przynosić do biblioteki szkolnej od 03.10.2016 do końca października.

Zmiany na 03.10.2016
Przez Alinę Lipkę | 30 września 2016 | Aktualności
Proszę sprawdzić w e-dzienniku najnowsze zmiany na poniedziałek, 03.10.2016.

UWAGA!!!!
Przez Dyrekcje | 29 września 2016 | Aktualności
W dniu 30.09.2016 r. (piątek) sekretariat będzie nieczynny
od 7.15 do 12.30

Dzień Języków
Przez Renata Słyszyk | 27 września 2016 | Aktualności
W dniu 26 września 2016 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języków. Imprezę
zorganizowali nauczyciele języków obcych. Została wykonana gazetka przedstawiająca
słownictwo związane ze śniadaniem angielskim, niemieckim i francuskim. Obok biblioteki
poszczególne grupy językowe zaprezentowały stoły śniadaniowe, a uczniowie mogli
zobaczyć, co je się na śniadanie w Anglii, Niemczech i Francji. Gazetka obok sali 105
związana z tym dniem, przedstawiała typowe wyrażenia komunikatywne w trzech
nauczanych w naszej szkole językach obcych.

Ubezpieczenie NNW
Przez Administrator | 27 września 2016 | Aktualności
W zakładce Pliki do pobrania/Ubezpieczenie NNW znajdują się nowe informacje na temat
ubezpieczenia NNW dla uczniów i pracowników szkoły.

Informacja dla maturzystów i absolwentów
Przez Administrator | 26 września 2016 | Aktualności
W zakładce Pliki do pobrania/Dla maturzystów i absolwentów znajdują się pliki deklaracji
maturalnych:
Deklaracja_1a_N
Deklaracja_1d_S
oraz
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca
w roku szkolnym 2016/2017

Spotkanie z rodzicami
Przez Dyrekcje | 23 września 2016 | Aktualności
Dnia 26 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w sali gimnastycznej odbędzie się
spotkanie rodziców uczniów klas maturalnych z zastępcą dyrektora w sprawie matur,
a następnie z wychowawcami w następujących salach:
Kl. 4a

p. Anna Grządziel s. 204

Kl. 4h

p. Ewa Starego s. 406

Kl. 4l

p. Dorota Biernikiewicz

Kl. 4ż

p. Krzysztof Indyk

s. 301

s. 202

Dnia 28 września 2016 (środa) godz. 16.30 w sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie
rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem szkoły, w czasie którego omówione będą
wyniki diagnozy, a następnie z wychowawcami w następujących salach:
Kl. 1a

p. Kinga Rogóz s. 206

Kl. 1h

p. Joanna Matuszek

Kl. 1l

p. Paweł Bieganowskis. 204

Kl. 1ż

p. Monika Drwal

s. 207

s. 205

Stypendia naukowe w roku szkolnym 2016/2017
Przez Administrator | 16 września 2016 | Aktualności
Stowarzyszenie „Sanocki Ekonomik” od kilku lat jest fundatorem stypendiów naukowych.
Stypendium może otrzymać uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku, który w poprzednim roku
szkolnym osiągnął najwyższą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów na danym kierunku.
Stypendia są fundowane z otrzymanych wpłat z 1% podatku, a zostaną wręczone podczas
uroczystej akademii z okazji Święta Szkoły.
Każdy uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku, który chce zostać stypendystą Stowarzyszenia
powinien złożyć wypełniony wniosek do pani Renaty Słyszyk lub pani Renaty Gromek.
Wniosek może być wypełniony przez ucznia, rodzica albo nauczyciela.
Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z regulaminem przyznawania stypendium
i wymaganymi dokumentami.
Znajdą się one w zakładce STYPENDIA NAUKOWE na stronie internetowej Stowarzyszenia
„Sanocki Ekonomik” oraz Szkoły.

Studia w Chinach
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 15 września 2016 | Aktualności

Dzisiaj gościliśmy w szkole dwie absolwentki Technikum Hotelarskiego z 2012 roku:
Agnieszkę Chytłę i Paulinę Klimek. Agnieszka, studentka Politechniki Rzeszowskiej,
opowiedziała o swoich studiach w Huazhong University of Science and Technology
w Wuhan, wędrówkach po pięknych regionach Chin oraz nocnym zwiedzaniu stolicy Kataru.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 4h i 4l.

Ubezpieczenie NNW
Przez Administrator | 12 września 2016 | Aktualności
Szanowni Państwo, w zakładce Pliki do pobrania znajdują się nowe informacje na temat
ubezpieczenia NNW dla uczniów i pracowników szkoły.

Koncert inauguracyjny
Przez Administrator | 11 września 2016 | Aktualności
8 września na sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się koncert szkolnego zespołu
muzycznego w ramach inauguracji nowego roku szkolnego 2016/2017.
Gościnnie w koncercie wystąpił Paweł Starzewski, nasz absolwent i jeden z pierwszych
liderów zespołu.

wolontariusze na pikniku
Przez Bożene Bekier | 8 września 2016 | Aktualności, Wolontariat
Wolontariuszki z klasy 2h zaangażowały się w organizację Pikniku Rodzinnego, który odbył
się 4 września 2016r. w sanockim skansenie. Akcja charytatywna miała na celu wsparcie
Domu Samotnej Matki w Sanoku.

ŚWIETNE WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH
NASZYCH UCZNIÓW
Przez Dyrekcje | 7 września 2016 | Aktualności
A30 (2l – logistyk) woj 75,82 % OKE 74,3 % ZS nr 1 – 96,3 %
A31 (3l – logistyk) woj. 75,39 % OKE 78,95 % ZS nr 1 – 93,8 %
A35 (2a – ekonomista) woj. 75,56 % OKE 76,6 % ZS nr 1 – 93,6 %
T06 (3ż – żywienie) woj. 86,56 % OKE 85,49 % ZS nr 1 – 100 %
T11 (2h – hotelarstwo) woj. 84,85 % OKE 90,56 % ZS nr 1 – 94,4 %
Gratulacje dla uczniów i nauczycieli.

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017
Przez Administrator | 6 września 2016 | Aktualności

Najważniejszy w każdym działaniu jest początek
(Platon)

Autor zdjęć: Elżbieta Siwiecka

Książki dla Lwowa
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 2 września 2016 | Aktualności

Dziękuję nauczycielom i absolwentom, którzy włączyli się w akcję zbiórki książek
pomocnych w nauce języka polskiego w szkołach lwowskich. Książki zostały przekazane
do koordynatorki akcji pani Edyty Wilk.

Nowy Rok Szkolny
Przez Dyrekcje | 31 sierpnia 2016 | Aktualności

Nauczycielom i Uczniom życzę dobrego roku szkolnego, sukcesów i spełnienia marzeń

Dyrekcja

Odbiór wyników z egzaminu zawodowego
Przez Dyrekcje | 24 sierpnia 2016 | Aktualności
W dniu 26.08.2016 r. (piątek) będą w szkole do odbioru
dyplomy, świadectwa i informacje o wynikach egzaminów zawodowych.

Terminy egzaminów
Przez Dyrekcje | 23 sierpnia 2016 | Aktualności
Egzamin z części praktycznej w kwalifikacji:
A.30 odbędzie się 11.10.2016 r. o godz. 16.00
A.31 odbędzie się 11.10.2016 o godz. 9.00
A.32 odbędzie się 11.10.2016 r. o godz. 13.00
T.15 odbędzie się 11.10.2016 r. o godz. 13.00

Egzamin z części pisemnej w kwalifikacji T.15 odbędzie się 06.10.2016 r. o godz. 12.00

Myśl globalnie działaj lokalnie
Przez Administrator | 1 sierpnia 2016 | Aktualności, LOP

„Myśl globalnie, działaj lokalnie” – prezentacja
Nagrody i wyróżnienia uczniów Zespołu Szkół nr 1
im. Karola Adamieckiego w Sanoku w konkursach
ekologicznych.
Egzamin maturalny
Przez Dyrekcje | 21 lipca 2016 | Aktualności
Egzamin maturalny pisemny w terminie poprawkowym odbędzie się


23 sierpnia 2016 r. (wtorek) godz. 9.00

