Wydarzenia roku szkolnego
2017/2018
Wyniki z egzaminów zawodowych
Przez Dyrekcje | 29 sierpnia 2018 | Aktualności
Wyniki z egzaminów zawodowych można odbierać w sekretariacie szkoły od piątku
(31.08.2018 r.) od godz. 8.00.

GRATULACJE DLA MATURZYSTÓW
Przez Dyrekcje | 4 lipca 2018 | Aktualności
Maturzystom i Nauczycielom gratuluję bardzo dobrych wyników matury.
W tym roku maturę zdało prawie 82 % absolwentów. Jesteśmy najlepsi w powiecie sanockim.

Świadectwa dojrzałości
Przez Dyrekcje | 3 lipca 2018 | Aktualności
Od dnia 03.07.2018 r. zapraszamy do sekretariatu szkoły po odbiór
wyników z egzaminu maturalnego.

Informacja
Przez Administratora | 21 czerwca 2018 | Aktualności
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018
odbędzie się 22 czerwca 2018 r. o godzinie 9.30 w sali gimnastycznej.
W uroczystości biorą udział klasy pierwsze oraz uczniowie, którzy otrzymują świadectwa z
wyróżnieniem.
Klasy starsze spotykają się z wychowawcami w następujących salach: 2a – 302
2h – 204
2l – 206
2ż – 202
3a – 408
3h – 308
3l – 301
3ż – 303

Program AISEC w naszej szkole
Przez Elżbieta Siwiecka | 20 czerwca 2018 | Aktualności

Dodane przez: Dorota Biernikiewicz, Agnieszka Dubis
Właśnie skończył się drugi tydzień pobytu naszych gości – Diany i Chen Wei. W tym czasie
przede wszystkim prowadziły zajęcia językowe oraz, już w luźniejszej atmosferze, spotkania
z uczniami poza murami Szkoły. Poza czasem wypełnionym pracą zadbaliśmy by zapewnić
naszym gościom wypoczynek i wycieczki krajoznawcze. Sanok i jego atrakcje historycznokulturowe zwiedziły z przewodniczką anglojęzyczną. Zwiedzając Sanok szczególnie doceniły
piękno naszej kultury, a sam Skansen chwaliły za bardzo żywe i realistyczne przedstawienie
naszej historii z perspektywy zwykłych ludzi. W ocenie gości nasze Muzeum Historyczne
to wielki atut kulturowy miasta. Historia zawarta w ikonach tchnie duchowością naszych
przodków, a oglądanie prac Beksińskiego po wcześniejszym obejrzeniu filmu’ Ostatnia
Rodzina’ nabrały bardziej osobistego wymiaru. Czytaj dalej →

Podsumowanie Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego
„Kultura Bezpieczeństwa”
Przez Janusza Rudego | 15 czerwca 2018 | Aktualności, Edukacja prawna
W dniu 15 czerwca 2018 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie miała
miejsce uroczysta gala wręczenia świadectw uczestnictwa nauczycielom oraz podziękowań
dla Szkół uczestniczących w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Kultura
bezpieczeństwa” w roku szkolnym 2017/2018. Naszą Szkołę oraz pozostałych nauczycieli
realizujących zajęcia z powyższej tematyki reprezentowali: Janusz Rudy, Radosław Zdybek
oraz Krzysztof Indyk.

Czytaj dalej →

NASZA SZKOŁA W PROGRAMIE AISEC

Przez Elżbieta Siwiecka | 14 czerwca 2018 | Aktualności

W ramach międzynarodowego programu AISEC gościmy w naszej szkole od dnia 4 czerwca
dwie wolontariuszki- Chen Wei An z Tajwanu oraz Diana Lee Chan Kyoung z USA, Georgia.
Celem ich misji jest zapoznanie naszej młodzieży z działalnością organizacji AISEC i jej
tegorocznym programem wiodącym, czyli szeroko pojętą tematyką zdrowia.
Wolontariuszki opowiadają też o sobie, o swoim środowisku rodzinnym i szkolnym, mówią
o oczekiwaniach i problemach ludzi młodych często niezmiennych od pokoleń- jak były i są
obecnie rozwiązywane w ich odmiennych kulturach. Opowiadają o ścieżkach edukacji
w swoich krajach, o presji kulturowej na rozwój młodej generacji szczególnie widocznej
w Azji, o odmiennym rozumieniu jednostki w społeczeństwie azjatyckim i o tym, jak to się
zmienia wraz z postępem globalizacji kultury. Podkreślają potrzebę szacunku
międzyludzkiego jako podstawowego warunku pokoju i rozwoju społeczeństw. Czytaj dalej
→

Staże wakacyjne – spotkanie organizacyjne
Przez Renata Gromek | 14 czerwca 2018 | Aktualności

Spotkanie organizacyjne w sprawie staży odbędzie się w poniedziałek
(18.06.2018) o godzinie 10.00 w sali 204.
Każdy musi mieć przy sobie numer PESEL oraz numer i nazwisko właściciela konta
bankowego, na które będzie wpłacone stypendium stażowe.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

WARSAW FOOD EXPO MIĘDZYNARODOWE TARGI
ŻYWNOŚCI
Przez Administratora | 13 czerwca 2018 | Aktualności

W dniu 25 maja uczniowie z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych i Hotelarstwa
uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Żywności Warsaw Food Expo 2018
w Nadarzynie koło Warszawy, organizatorem był Ptak Warsaw Expo. Międzynarodowe
Targi Żywności to wydarzenie poświęcone sektorowi spożywczemu – od produkcji aż
po wyrób końcowy i jego sprzedaż, skierowane do szeroko rozumianej branży spożywczej
z Polski i zagranicy.
Podczas targów zaprezentowano: żywność i napoje wysokiej jakości, produkty tradycyjne
i regionalne, produkty spożywcze dla gastronomii, BIO żywność, potrawy serwowane
w restauracjach, zastawę stołową i urządzenia gastronomiczne. W czasie trwania targów
dużym zainteresowaniem wśród naszych uczniów cieszyły się liczne warsztaty, pokazy
kulinarne i cukiernicze połączone z konkursami. Czytaj dalej →

Wycieczka przedmiotowa do Sądu Okręgowego
w Krakowie
Przez Janusza Rudego | 10 czerwca 2018 | Aktualności, Edukacja prawna
Tradycją stały się wycieczki przedmiotowe do Sądu Okręgowego w Krakowie. Jak co roku
w przewodzie sądowym z zakresu prawa karnego uczestniczyli uczniowie z klasy 2a,
kształcący się w zawodzie technik ekonomista. Wycieczkę zorganizowano w dniu 7.06.2018
r. w ramach nauczanego przedmiotu: działalność gospodarcza. Oprócz walorów edukacyjnych
młodzież miała kontakt z kulturą materialną Krakowa. Uczestnicy zwiedzili Stare Miasto,
Rynek Główny oraz Królewskie Wzgórze Wawel. Tuż przed wyjazdem z Krakowa młodzież
miała możliwość dokonania drobnych zakupów w Bonarka City Center. Wyjazd
zorganizowali: p. Janusz Rudy oraz p. wicedyrektor Alina Lipka.

Wycieczka 3a
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 10 czerwca 2018 | Aktualności

W dniach 7 i 8 czerwca osiemnastu uczniów klasy 3a przebywało na wycieczce
krajoznawczo-turystycznej pod opieką p. Elżbiety Siwieckiej i p. Małgorzaty Chomiszczak.
W pierwszym dniu grupa zdobyła najwyższy szczyt na terenie Pienińskiego Parku
Narodowego, czyli Trzy Korony (982 m n.p.m.) oraz Sokolicę (747 m n.p.m.), skąd
podziwiano piękny widok na przełom Dunajca. Drugi dzień przewidziany był na poznanie
historii słynnego uzdrowiska Krynicy- Zdroju. Dodatkową atrakcję stanowił wjazd kolejką
gondolową na Jaworzynę Krynicką (1114 m n.p.m.) oraz podróż kolejką linową z Góry
Parkowej w Krynicy.

Konkurs języka niemieckiego dla klas pierwszych
Przez Renatę Słyszyk | 6 czerwca 2018 | Aktualności
W dniu 05 czerwca 2018 r. odbył się konkurs języka niemieckiego dla klas
pierwszych. Udział wzięło 12 uczniów z klas 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 oraz autoprezentacji,
za które można było uzyskać maksymalnie 55 pkt.
I miejsce zajęła Katarzyna Szot z kl. 1h, II miejsce Maksymilian Kluska z kl. 1l i III miejsce
Aleksandra Fal z kl. 1h. Konkurs przygotowały nauczycielki języka niemieckiego
p. B. Barczyk i p. R. Słyszyk.

Akcja „Pomoc dla Michała”
Przez Bożenę Bekier | 3 czerwca 2018 | Aktualności, Wolontariat
W akcję pomocy dla Michała zaangażowało się kilkadziesiąt osób z naszej szkoły. Są
to uczniowie z klas: 1a, 1h, 1l, 2a, 2h, 2l, 2ż. W sobotę, w godzinach 11 00-1700 uczniowie
pracowali w sześciu punktach miasta: Dziedziniec zamkowy, GROSAR, Miejski Dom
Kultury, Galeria Sanok, Galeria Posada oraz Hotel i Restauracja Bona. W niedzielę,

w godzinach 1200-1900 na Rynku w Sanoku podczas obchodów Dnia Dziecka. Akcja
z inicjatywy rodziny Michała została zorganizowana przez Fundację DKMS.

Szkolenie wolontariuszy
Przez Bożenę Bekier | 3 czerwca 2018 | Aktualności, Wolontariat

W poniedziałek, 30 maja, w naszej szkole odbyło się szkolenie wolontariuszy,
którzy w najbliższych dniach będą pracować przy rejestracji dawców szpiku. Uczniowie
obejrzeli film instruktażowy, wysłuchali wykładu oraz zostali podzieleni na zespoły.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie z naszej szkoły oraz z I LO i II LO w Sanoku.

Spotkania z panią Edytą Wilk – dawcą szpiku
Przez Bożenę Bekier | 3 czerwca 2018 | Aktualności, Wolontariat
W piątek, 27 maja odbyły się spotkania uczniów naszej szkoły z panią Edytą Wilk,
która cztery lata temu została dawcą szpiku. Uratowała w ten sposób życie swojej genetycznej
bliźniaczki Martiny, pochodzącej ze Słowacji. Pani Edyta opowiadała o rejestracji
i sposobach oddawania szpiku. Podkreślała, że to musi być świadoma decyzja,
a nie pod wpływem emocji. Rejestracja, to kwestia kilku minut, pobierany jest wymaz
z policzka i wypełniane są niezbędne formularze. Rejestracja jest ogólnoświatowa. Wiele
osób obawia się, że bycie dawcą wiąże się z bólem, wbijaną w kręgosłup igłą.
A to nieprawda. Nasz lęk i obawy biorą się raczej z niewiedzy. Młodzież z zaciekawieniem
wysłuchała wszystkich informacji a także historii Michała, który pochodzi z Sanoka, od kilku
miesięcy walczy z chorobą i potrzebuje naszej pomocy. Dlatego ważne jest, aby ta akcja
objęła zasięgiem jak największą ilość osób.

Wycieczka hotelarzy do hoteli w Rzeszowie
Przez Ewę Starego | 3 czerwca 2018 | Aktualności
28 maja 2018 r. uczniowie klasy 2h technikum hotelarskiego wraz z prof. Ewą Starego
i prof. Joanną Matuszek odbyli wycieczkę przedmiotową do cztero- i pięciogwiazdkowych
hoteli w Rzeszowie. Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania czterogwiazdkowego Hotelu
Rzeszów i Hotelu Grand, a następnie pięciogwiazdkowego Hotelu Bristol. Uczniowie mogli
zaobserwować jak w praktyce wygląda funkcjonowanie hoteli o wysokim standardzie.
Zobaczyli bazę noclegową, gastronomiczną, konferencyjną i sportowo-rekreacyjną
oraz zostali zapoznani z szeroką ofertą świadczonych usług. Podczas zwiedzania prowadzili
bardzo ciekawe rozmowy z personelem hotelu, m.in. kierownikiem recepcji, specjalistami
do spraw sprzedaży i marketingu. Pracownicy hoteli oprowadzili uczniów po obiektach
i opowiedzieli o zakresie pełnionych obowiązków. Wyjazd do Rzeszowa to cenna lekcja
hotelarstwa w praktyce, która utwierdziła uczniów o słuszności wybranego zawodu
i pewności, iż po skończeniu szkoły znajdą pracę.

Doskonalenie umiejętności zawodowych
Przez Administratora | 2 czerwca 2018 | Aktualności
W dniu 18.05.2018r. uczniowie klasy 2 i 3 technikum żywienia i usług gastronomicznych
przygotowali poczęstunek: przekąski zimne, drobne ciasteczka oraz obsługę przyjęcia
z okazji Dnia Patrona Szkoły w Gimnazjum w Tarnawie Dolnej.

Opiekunami młodzieży byli nauczyciele przedmiotów gastronomicznych p. Krzysztof Indyk
i p. Edyta Krupa.

Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziecka
Przez Dyrekcje | 1 czerwca 2018 | Aktualności

Dzień gier planszowych w bibliotece szkolnej
Przez Renata Gromek | 1 czerwca 2018 | Aktualności

W środę miał miejsce dzień gier planszowych w bibliotece szkolnej. Uczestniczyli w nim
chętni uczniowie z różnych klas. Świetna zabawa, dużo radości i zabawnych sytuacji. Świat

unplugged też jest fajny
Dziękujemy Jakubowi Olejce, który był
fantastycznym instruktorem i animatorem.

Spływ kajakowy w towarzystwie mistrza świata
Przez Janusza Rudego | 30 maja 2018 | Aktualności, Sport szkolny
W dniu 28 maja 2018 r. nasza młodzież brała udział w spływie kajakowym doliną rzeki San
z Sanoka do Tyrawy Solnej. Pogoda w tym dniu dopisała. Młodzież miała okazję
z perspektywy kajaka podziwiać niesamowite krajobrazy oraz piękno przyrody. Uczestnicy
płynęli z nurtem rzeki, ale były też odcinki gdzie z uwagi na niski stan wody trzeba było
wysiąść z kajaka i go przenieść, czy też intensywnie pracować wiosłami. Najważniejsze,
że wszyscy byli zadowoleni i pytali: Czy za rok też tak będzie można popływać? Spływ odbył
się w towarzystwie p. Tadeusza Reka najbardziej utytułowanego kajakarskiego weterana
na świecie. Tadeusz Rek to były zawodnik, trener oraz wielokrotny mistrz Polski oraz świata.
Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie „Sanocki Ekonomik” oraz Samorząd Uczniowski ZS
nr 1 w Sanoku. Opiekę nad młodzieżą sprawowali: p. Radosław Zdybek, p. Paweł
Bieganowski oraz p. Janusz Rudy.

Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości
Przez Janusza Rudego | 27 maja 2018 | Aktualności, Edukacja prawna

23 maja 2018 r. zakończyły się obrady jury konkursowego III edycji
Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości”. Zgłoszone przez Szkołę
przedsięwzięcie pod nazwą: O co chodzi w danych osobowych otrzymało status dobrej

praktyki. Dobra praktyka w szkolnictwie zawodowym, w myśl regulaminu konkursu jest
rozumiana jako sprawdzona, godna naśladowania inicjatywa, często przełamująca
dotychczasowe schematy postrzegania pewnych kwestii, nastawiona na rozwiązanie problemu
(lub jego części), wykazująca duży stopień skuteczności, a także pewne nowatorstwo
i prostotę. Czytaj dalej →

Staże wakacyjne
Przez Renata Gromek | 25 maja 2018 | Aktualności

Uwa
ga!
Została zwiększona liczba miejsc na staże wakacyjne, więc WSZYSCY uczniowie,
którzy zgłosili się do p. Renaty Gromek MOGĄ wziąć w nim udział.
Zebranie dotyczące niezbędnych dokumentów, miejsc, terminów i innych kwestii
organizacyjnych odbędzie się w środę (30 maja).
Obecność obowiązkowa!
Technik hotelarstwa i technik żywienia – na lekcji 4 w sali 204
Technik ekonomista i technik logistyk – na lekcji 5 w sali 204

UWAGA!!!
Przez Dyrekcje | 24 maja 2018 | Aktualności
Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami
można odbierać od 25.05.2018 r. w sekretariacie szkoły.

ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 22 maja 2018 | Aktualności, LOP, Olimpiady i konkursy

Prace Kai Kurasz z kl. 1a, Agnieszki Magdziarczyk z kl. 1a oraz Izabeli Sidor z kl. 2ż
zgłoszono na ogólnopolski konkurs plastyczny pod hasłem „Ratujmy klimat”. Organizatorami
konkursu są Fundacja Banku Ochrony Środowiska oraz Poczta Polska S.A. Konkurs został
objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Energii, Ministra
Infrastruktury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Środowiska oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Klimatycznej

oraz Uniwersyteckiego Centrum Badań na Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym
Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego.

Dzień Gier Planszowych w bibliotece szkolnej
Przez Renata Gromek | 22 maja 2018 | Aktualności

Uwaga!

Uwaga!

30 maja (środa) biblioteka szkolna organizuje Dzień Gier Planszowych w bibliotece.
Zapewniamy ciekawe gry planszowe i karciane oraz instruktora, który wyjaśni ich zasady.
Chętni proszeni są o zgłaszanie się w bibliotece do dnia 28.05 (poniedziałek).

Wolontariusze na III Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób
Niepełnosprawnych – Sanok 2018
Przez Bożenę Bekier | 16 maja 2018 | Aktualności, Wolontariat
26 kwietnia 2018 roku w hali widowiskowo-sportowej ARENA SANOK odbyła się III
Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych – Sanok 2018, którą zorganizował
Burmistrz Miasta Sanoka oraz Caritas Archidiecezji Przemyskiej.
Liczna grupa naszych wolontariuszy pomagała uczestnikom w ramach zmagań sportowych
w różnych konkurencjach, min.: slalom miedzy pachołkami i strzał do bramki, rzut do kosza,
rzut lotką do tarczy, wyścigi na balonach, przeciąganie liny.

Ogólnopolski Cykl Biegów SkyWayRun „Będzie Odlot”
Przez Janusza Rudego | 15 maja 2018 | Sport szkolny

III miejsce zdobył Krystian Kurzydło w Ogólnopolskim Cyklu Biegów
SkyWayRun „Będzie Odlot”. Bieg odbył się w nocy z soboty na niedzielę po pasie lotniska
w Jasionce-Rzeszowie. W imprezie na dystansie 5 km udział wzięło 1000 biegaczy. Krystian
to uczeń z kl. 2ż Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, reprezentujący
Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Sanok. Krystianowi gratulujemy wyniku i życzymy

dalszych sukcesów. Szczegółowa fotorelacja
Facebook.com.

znajduje

się

na stronie: SkyWayRun /

Stażyści w Irlandii
Przez Renata Gromek | 15 maja 2018 | Aktualności

Stażyści w Sligo cały czas rozwijają swoje kompetencje zawodowe. Za nimi kolejne
warsztaty kulinarne. Kuchnia irlandzka, dekoracje stołów i nie tylko – stażyści poznają ważne
umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy, w oparciu o restauracje
irlandzkie. Poznawanie nowych umiejętności zawodowych w takich okolicznościach
to prawdziwa przyjemność. A w sobotę – wycieczka na klify i podziwianie pięknych
widoków. Czytaj dalej →

Konkurs kulinarny dla gimnazjalistów
Przez Renatę Słyszyk | 14 maja 2018 | Aktualności
26 kwietnia 2018 roku w ZS nr 1 odbył się konkurs kulinarny dla gimnazjalistów
pod hasłem ,, Desery w nowoczesnej odsłonie”. Konkurs miał formę rywalizacji
międzyszkolnej, którego głównym celem była promocja i rozwijanie zainteresowań sztuką
kulinarną, zwrócenie uwagi uczniów na kształtowanie prozdrowotnych zachowań poprzez
promocję aktywnego stylu życia i odpowiednich nawyków żywieniowych, wymiana
zainteresowań kulinarnych wśród gimnazjalistów. Nad przebiegiem konkursowych zmagań
czuwało jury w składzie: dyrektor Maria Pospolitak, doradca kulinarny firmy Neogast Jacek
Paraniak, Sławomir Młynarczyk szef kuchni Hotel Arłamów. Na gimnazjalistów czekała
kompletna zastawa stołowa, stanowiska robocze wyposażone w narzędzia potrzebne do pracy
oraz surowce do sporządzenia zadania konkursowego, każdej grupie towarzyszyła osoba
techniczna, uczeń z klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych. Gimnazjaliści
wykazali się dużą pomysłowością oraz dużym zaangażowaniem podczas zmagań
konkursowych. Uczniowie zaserwowali jury wyjątkowe desery, opracowane według
autorskich przepisów. Komisja zwracała uwagę na bezpieczne i higieniczne warunki
wykonania zadań, sprawność w posługiwaniu się sprzętem kuchennym, oceniano również
walory organoleptyczne przyrządzonego deseru oraz sposób prezentacji. Po podsumowaniu
punktów wyłoniono laureatów. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Trepczy,
drugie miejsce zajęli uczniowie z Gimnazjum w Tarnawie Dolnej, na trzecim miejscu
uplasowała się druga drużyna z Gimnazjum w Trepczy.

Przed rozpoczęciem konkursu uczestnicy wzięli udział w warsztatach cukierniczych, które
odbyły się dzięki uprzejmości Pana Sławomira Młynarczyka, prowadzącemu dziękujemy
za szereg dobrych praktyk i cukierniczych inspiracji, a młodzieży za czynny udział! Tego
typu zajęcia pozwalają uczniom na bliższe zetknięcie się z zawodem i pomagają w podjęciu
decyzji co do przyszłego kształcenia.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy uznania oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
Sponsorami surowców i nagród rzeczowych były firmy: Neogast – patron i oficjalny
sponsor konkursu, Hotel Arłamów, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MATEO”,
Pizzeria Restauracja Xavito, Panesco. Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy
za zaangażowanie i pomoc przy organizacji konkursu, a jurorom za poświęcony czas.
Na zakończenie konkursu odbył się pokaz freestyle prowadzony przez uczniów 1ż i pokaz
barmański przygotowany przez absolwenta ZS nr 1 w Sanoku Karola Lisowskiego.

Staż w Irlandii
Przez Renata Gromek | 13 maja 2018 | Aktualności

14 uczniów technikum żywienia i technikum hotelarstwa odbywa swoją praktykę zawodową
w Irlandii w ramach projektu Szkolenie kadry i staże dla uczniów w Irlandii drogą
do nowe j koncepcji pracy Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku dofinansowanego przez UE
w ramach programu POWER. Poniżej relacja z pierwszego tygodnia.
W ubiegłą niedzielę nasza grupa wylądowała szczęśliwie na lotnisku w Dublinie, następnie,
po trzygodzinnej podróży, dotarliśmy do naszego upragnionego celu – Sligo. Sligo powitało

nas typową irlandzką pogodą, ale nie ostudziło to naszego zapału. Pierwszy tydzień minął
na poznawaniu miasteczka, które jest bardzo malowniczo położone nad brzegiem oceanu
i jednocześnie otoczone górami, a także na zapoznaniu się z goszczącymi rodzinami,
miejscami pracy oraz przyzwyczajaniu się do różnic w klimacie oraz zwyczajach panujących
w domach rodzin gospodarzy. Czytaj dalej →

„Czyste środowisko – czyste powietrze”
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 13 maja 2018 | Aktualności, LOP, Olimpiady i konkursy

Uczniowie ZS1 wzięli udział w ogólnopolskim konkursie w ramach Kampanii
Edukacyjnej pod hasłem „Niewłaściwa ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ na środowisko
oraz czyste powietrze”. Na konkurs wysłano prace Joanny Gołdy, Aleksandra Redmana,
Magdaleny Lorenc, Pauliny Miazgi (wszyscy z kl. 2h) i Weroniki Popowicz z kl. 3l
w kategorii „plakat, rysunek” oraz Pauliny Bułdys z kl. 2a w kategorii „przemówienie, apel”.
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w grze internetowej „Smog” na stronie
http://kampaniasmog.edu.pl/

Zmiana planu lekcji
Przez Administratora | 6 maja 2018 | Aktualności
W zakładce Podział godzin znajduje się nowy plan lekcji, obowiązujący od 9 maja 2018 r.

Specjaliści Animacji Czasu Wolnego
Przez Ewę Starego | 3 maja 2018 | Aktualności
W piątek 27 kwietnia uczniowie klasy 3 h technikum hotelarskiego w ramach realizowanej
specjalizacji „Organizator imprez okolicznościowych, turystycznych i czasu wolnego”
odbyli zajęcia z uczniami w Szkole Podstawowej nr 8 w Sanoku. Warsztaty obejmowały blok
tematyczny dotyczący animacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, na który składały się: gry
i zabawy animacyjne, kreacje balonowe, malowanie twarzy oraz zabawy z chustą
animacyjną. Dla większości animatorów była to pierwsza próba sprawdzenia w praktyce
swoich umiejętności. Nie lada wyzwaniem było pokonanie nieśmiałości maluchów
i zachęcenie do wspólnej zabawy.

Czytaj dalej →

227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 – go Maja
Przez Administratora | 1 maja 2018 | Aktualności
W dniu 29 kwietnia uczciliśmy uroczystą akademią 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 –
go Maja. Treści scenariusza przybliżyły uczniom okoliczności powstania tego ważnego
dokumentu, twórców tej ustawy i jej główne postanowienia. Młodzież wysłuchała
komentarzy historycznych, recytowanych utworów lirycznych poświęconych wydarzeniu.
Całość urozmaiciły pieśni patriotyczne w wykonaniu szkolnego zespołu muzycznego.
Uroczystość przygotowała klasa 2l pod opieką p. Pawła Bieganowskiego.

Giełda Zawodów
Przez Renatę Słyszyk | 26 kwietnia 2018 | Aktualności
W dniu 25 kwietnia 2018 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
sprawowali: prof. Ewa Szwarczyk, prof. R. Słyszyk i prof. R. Zdybek. A jak wyglądało
stoisko naszej szkoły, możecie przekonać się na poniższych zdjęciach.

Finał Wojewódzki Licealiady w Biegach Przełajowych
Przez Janusza Rudego | 25 kwietnia 2018 | Aktualności, Sport szkolny
W dniu 23 kwietnia 2018 r. na specjalnie przygotowanych trasach Fundacji na Rzecz Kultury
Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbył się Finał Wojewódzki Licealiady w Indywidualno –
Drużynowych Biegach Przełajowych. Naszą Szkołę w Kolbuszowej reprezentował Krystian
Kurzydło (na zdjęciu trzeci od prawej), który do Finału zakwalifikował się po eliminacjach
powiatowych i rejonowych.

Czytaj dalej →

Młodzież Zapobiega Pożarom
Przez Janusza Rudego | 24 kwietnia 2018 | Aktualności

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 (2l), Maciej
Królicki (3a) oraz K laudia Gruszczyńska (1a) podczas eliminacji powiatowych
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Czytaj dalej →

IV Miejsce w Finale Wojewódzkim Unihokeja
Przez Janusza Rudego | 21 kwietnia 2018 | Aktualności, Sport szkolny

IV miejsce zdobyły dziewczęta w Finale Woje wódzkim Unihokeja
rozegranego w ramach Licealiady Szkół Ponadgimnazjalnych. Zawody odbyły się 20
kwietnia 2018 r. w hali sportowej Centrum Sportowo – Dydaktycznego PWSZ w Sanoku.
Dziewczętom oraz ich opiekunowi gratulujemy osiągniętego wyniku. Dziękujemy
jednocześnie za wcześniejsze sukcesy sportowe, dzięki którym możliwy był awans do Finału
Wojewódzkiego. Przypomnijmy, było to kolejno: I miejsce w Etapie Rejonowym oraz II
w Półfinale Wojewódzkim. Opiekę nad drużyną sprawował Radosław Zdybek.

I miejsce w rejonowych indywidualnych biegach
przełajowych
Przez Administratora | 19 kwietnia 2018 | Sport szkolny
16 kwietnia 2018 r. na sanockich Błoniach odbyły się indywidualno – drużynowe rejonowe
biegi przełajowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W kategorii chłopców Krystian
Kurzydło (2ż) zdobył I miejsce, awans ując tym samym do zawodów woje wódzkich
w Kolbuszowe j. Dziewczęta uplasowały się drużynowo na III miejscu w rejonie. Dziękujemy
młodzieży za udział w zawodach, a Krystianowi gratulujemy awansu. Opiekunem uczniów
był Paweł Bieganowski.

Powiatowy Konkurs Matematyczny
Przez Elżbieta Siwiecka | 17 kwietnia 2018 | Aktualności

Mamy już wyniki Powiatowego Konkursu Matematycznego dla kas maturalnych, który odbył
się 20 marca 2018r. Nasi uczniowie z klasy 4a zajęli zaszczytne miejsca. I miejsce – Karol
Baranie wicz, II miejsce Gabriela Dzikowska i IV miejsce Dominika Ambicka.
GRATULUJEMY SUKCESÓW!!!

Turniej Futsalu Sportowa Wiosna 2018
Przez Janusza Rudego | 17 kwietnia 2018 | Sport szkolny
W dniu 13 kwietnia 2018 r. w Centrum Sportowo – Dydaktycznym PWSZ w Sanoku odbył
się Turniej Futsalu zorganizowany w ramach Sportowej Wiosny 2018. Zawody rozgrywano
wg formuły: bramkarz plus czterech zawodników w polu, w tym jedna kobieta. System
rozgrywek odbywał się wg zasady „każdy z każdym”po losowaniu na dwie grupy A i B.

Czytaj dalej →

WYWIADÓWKI!!!
Przez Dyrekcje | 17 kwietnia 2018 | Aktualności

Dnia 17 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 16.30 odbędą się spotkania rodziców uczniów
klas I-III z nauczycielami w następujących salach:
Kl. 1a p. Anna Grządziel

s. 204

Kl. 1h p. Ewa Starego

s. 406

Kl. 1l p. Urszula Małek

s. 403

Kl. 1ż p. Krzysztof Indyk

s. 104

Kl. 2a p. Agnieszka Kutiak

s. 302

Kl. 2h p. Joanna Matuszek

s. 207

Kl. 2l p. Paweł Bieganowski

s. 205

Kl. 2ż p. Monika Drwal

s. 405

Kl. 3a p. Małgorzata Chomiszczak

s. 408

Kl. 3h p. Agnieszka Wal

s. 308

Kl. 3l p. Renata Słyszyk

s. 301

Kl. 3ż p. Jacek Kosztołowicz

s. 303

Drugi Dzień Mistrzostw Szkoły w Badmintona
Przez Janusza Rudego | 16 kwietnia 2018 | Aktualności, Sport szkolny

Za nami drugi i zarazem ostatni dzień rozgrywek w badmintona. W dniu 16
kwietnia 2018 r. w sali gimnastycznej ZS nr 1 o tytuł Indywidualnego Mistrza Szkoły
w Badmintonie walczyli chłopcy. Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym”.
Po całodniowej rywalizacji tytuł indywidualnego mistrza szkoły zdobył Szymon Jaworski
(4ż), wicemistrzem został Radosław Baraniewicz (4l), na trzecim miejscu uplasował się
Paweł Stańczak (1l). Chłopakom serdecznie gratulujemy. Dwudniowe zawody, jak co roku
przygotowali nauczyciele wf-u.

Indywidualno – Drużynowe Biegi Przełajowe
Przez Janusza Rudego | 12 kwietnia 2018 | Aktualności, Sport szkolny

II miejsce drużynowo dla dzie wcząt, III miejsce indywidualnie dla Krystiana
Kurzydło oraz awans do zawodów szczebla rejonowego to sukcesy naszej młodzieży
w Indywidualno – Drużynowych Biegach Przełajowych. Zawody powiatowe odbyły się
w dniu 9 kwietnia 2018 na terenach zielonych MOSiR w Sanoku. Wszystkim gratulujemy
i życzymy sukcesów w następnym etapie. Opiekunem drużyn była Pani Anna Dalska –
Kindlarska.

Indywidualne Mistrzostwa Szkoły w Badmintonie
Przez Janusza Rudego | 10 kwietnia 2018 | Aktualności, Sport szkolny

Za nami już pierwszy dzień zawodów rozegranych w ramach Indywidualnych
Mistrzostw Szkoły w Badmintonie. W dniu 9 kwietnia w sali gimnastycznej ZS nr 1 swoje
pojedynki stoczyły dziewczęta. Po rozegranych meczach w systemie „każdy z każdym”
klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: indywidualną mistrzynią w tej dyscyplinie
sportu została Karolina Cielemęcka, na drugim miejscu uplasowała się Karolina Chilińska,
na trzecim Agnieszka Magdziarczyk, wszystkie z klasy 1a. Dziewczętom gratulujemy.
Chłopaków zapraszamy na zawody w dniu 16 kwietnia, start o godz. 9.00.

Projekt geograficzno-turystyczny
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 8 kwietnia 2018 | Aktualności, O Niepodległej

Uczniowie klas 3h i 3l zapraszają do obejrzenia wystawy prac wykonanych w związku
z realizacją projektu „O Niepodległej”. Zadaniem uczniów było opracowanie planu wycieczki
szkolnej dotyczącej lokalnej historii nt. „Śladami 1918 roku” lub „Śladami wydarzeń
z I wojny ś wiatowe j”. Komisja, dyr.Maria Pospolitak, p. Joanna Albigowska i p. Małgorzata
Chomiszczak, wyróżniła prace wykonane przez grupy Moniki Białeckiej i Barbary
Werbowicz z kl. 3l oraz grupy Klaudii Puszkar, Emilii Szaszowskie j i Patrycji Płoski z kl.
3h.

Turniej badmintona – komunikat

Przez Janusza Rudego | 3 kwietnia 2018 | Aktualności, Sport szkolny

Indywidualne Mistrzostwa Szkoły w Badmintonie odbędą się w dniu 9 – 10
kwietnia 2018 r. Zawody rozegrane zostaną w kategorii dziewcząt i chłopców. (9.04.
dziewczęta, 10.04. chłopcy). Start: o godz. 9.00. sala gimnastyczna. Wszyscy uczestnicy
stawiają się do zawodów najpóźniej 30 min. przed startem. W sprawach regulaminowych
dotyczących turnieju szczegółowych informacji udzielają nauczyciele wf-u. Serdecznie
zapraszamy!

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy
Przez Dyrekcje | 29 marca 2018 | Aktualności

Doskonalenie zawodowe
Przez Administratora | 28 marca 2018 | Aktualności
W dniu 26.03.2018 r. uczniowie z klasy 1 i 2, kształcący się w zawodzie technik żywienia
i usług gastronomicznych wraz z nauczycielami, K. Indyk, A. Wójcik M. Drwal, brali udział
w wycieczce przedmiotowej do Arłamowa. Celem wycieczki było zapoznanie młodzieży
z usługami noclegowymi, żywieniowymi i dodatkowymi świadczonymi w Hotelu ****
ARŁAMÓW.
Dzięki uprzejmości osób zarządzających uczniowie mieli możliwość zapoznać się z pełna
ofertą hotelu, strukturą organizacyjną, tajnikami funkcjonowania zakładu gastronomicznego
i standardami nowoczesnej obsługi klienta. W części produkcyjnej uczniowie zapoznali się
z bogatym, nowoczesnym wyposażeniem technicznym, wykorzystywanym codziennie
w technologii przygotowania potraw.

Czytaj dalej →

HOTELARZE W 100 %
Przez Ewę Starego | 27 marca 2018 | Aktualności
Hotelarze nie zawiedli !!! Egzamin zawodowy zdali w 100 %.
Uczniowie Technikum Hotelarskiego w ZS nr 1 po raz kolejny udowodnili, że są doskonale
przygotowani do wykonywania zawodu.
Wszyscy uczniowie klasy 4h zdali rewelacyjnie egzamin z kwalifikacji T.12 „Obsługa gości
w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie” i otrzymali świadectwo potwierdzające
kwalifikację wydane przez Centralną Komisje Egzaminacyjną.
Dwie osoby spośród 18 zdających, część praktyczną napisały na 100 %, 11 na powyżej
90%, a pozostali zdali na ponad 80%. Część teoretyczna wypadła również bardzo dobrze,
gdyż przeciętny rezultat to 86%.
GRATULUJEMY!!!

Konkurs Palm
Przez Renatę Słyszyk | 26 marca 2018 | Aktualności
W dniu 22 marca 2018 r. uczennice klasy 1a Klaudia Gruszczyńska, Agnieszka
Magdziarczyk, Kamila Wołoszyn, klasy 2a Gabriela Nowacka, Angelika Pypeć i klasy 2l
Gabriela Dobosz oraz Natalia Kurosz wykonały pod opieką prof. Ewy Szwarczyk – pedagoga
szkolnego po raz dwunasty w historii naszej szkoły palmę wielkanocną, która wzięła udział w
konkursie palm w Niedzielę Palmową w dniu 25 marca 2018 r., organizowanym
przez Starostwo Powiatowe w Sanoku, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i Parafię
Chrystus Króla. Nasza palma prezentowała się bardzo ładnie i była najwyższą prezentowaną
palmą. Jury przyznało nam II miejsce w kategorii „Palma tradycyjna”.

Czytaj dalej →

WYNIKI Z EGZAMINÓW
Przez Dyrekcje | 22 marca 2018 | Aktualności
Dyplomy, świadectwa oraz informacje o wynikach egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie będą wydawane 23.03.2018 r. od godz. 8.00.

Wyróżnienie w konkursie ekologicznym
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 20 marca 2018 | Aktualności, LOP, Olimpiady i konkursy

Praca Gabrysi Chromiak z klasy 2l została wyróżniona w IV edycji konkursu
indywidualnego „Moje miejsce zamieszkania w procesie zmian”. Konkurs organizowany
jest przez Stowarzyszenie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju EKOS pod patronatem
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Geograficznego.

XV Międzyszkolny Konkurs Geograficzny
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 20 marca 2018 | Aktualności, Olimpiady i konkursy

Jubileuszowy XV Międzyszkolny Konkurs Geograficzny „Odkryj ś wiat z Poznaj Światem”
odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie w dniu 15 marca 2018r.
W zawodach wzięło udział 66 uczniów z 19 szkół z Krakowa, Tarnobrzega, Brzozowa,
Strzyżowa, Rzeszowa, Iwonicza, Rymanowa, Krosna i Sanoka. Konkurs składał się z dwóch
etapów: w pierwszym uczestniczy zmierzyli się z pytaniami dotyczącymi ogólnej wiedzy
o wybranych państwach Ameryki Łacińskiej, w drugim lokalizowali na mapie konturowej
Polski miejsca opisane w artykułach miesięcznika „Poznaj Świa t”. Po części pisemnej
konkursu wszyscy uczestnicy wraz ze swoimi opiekunami udali się do Regionalnej Dyrekcji

Lasów Państwowych w Krośnie, gdzie uczestniczyli w prezentacji multimedialnej na temat
„Funkcji lasu”.

„I wszystkim śpiewajcie o Tej, co nie zginęła”
Przez Administratora | 15 marca 2018 | Aktualności

6. 03. 2018 r. w Sanockim Domu Kultury odbył się koncert pieśni
i patriotycznej: „I wszystkim śpiewajcie o Tej, co nie zginęła„. Uroczystość odbyła się
w ramach programu „O Niepodległej”, który realizowany jest przez Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Sanoku we współpracy ze Starostą Powiatu Sanockiego.
Uczniowie z naszej szkoły zaśpiewali utwór Marka Grechuty „Ojczyzna”, w którym autor
tekstu apeluje, by nawiązując do historii Polski, budować własne postawy patriotyczne.
Wystąpili: Gabriela Grządziel (2l) – śpiew, Patryk Król (2l) – fortepian, Faustyna Winnik (1h)
– skrzypce, Paweł Hałasik, Ewa Szczepanek, Marta Lisowska, Kamil Sołopatycz, Gabriel
Tokarz (uczn. 2l) oraz Zuzanna Cecuła (1l) – chórek.
Uczniowie przygotowywali się pod opieką p. Pawła Bieganowskiego.

IV Podkarpacka Olimpiada Energetyczna
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 14 marca 2018 | Aktualności, LOP, Olimpiady i konkursy

Po raz pierwszy uczniowie ZS1 wzięli udział w Podkarpackiej Olimpiadzie
Energetycznej, której organizatorem jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Zakres olimpiady obejmuje wybrane zagadnienia
z podstawy programowej fizyki, biologii i geografii dla szkół ponadgimnazjalnych. Celem
olimpiady jest propagowanie wśród młodzieży wiedzy o metodach uzyskiwania energii,
w tymo odnawialnych źródłach energii.

Warsztaty Pizza Freestyle
Przez Administratora | 13 marca 2018 | Aktualności

Uczniowie klas gastronomicznych: Michał Orawiec, Kacper Przystasz z klasy 1ż
oraz Martyna Niżnik, Krystian Zych z klasy 2ż – technik żywienia i usług gastronomicznych
wzięli udział w Warsztatach Pizza Freestyle, które odbyły się w ZS nr 1. Szkolenie
poprowadził nasz absolwent Łukasz Pietrzak kucharz z Pizza Restauracja Xavito.
W programie warsztatów było: klasyczne kręcenie i podrzucanie placka, rowerek, przejazd
po plecach, karuzela i wiele innych tików, uczniowie zapoznali się techniką przygotowania
ciasta Freestyle.
Szkolenie przeprowadzono dzięki wsparciu Stowarzyszenia Sanocki Ekonomik, które
funkcjonuje w naszej szkole. Koordynatorem warsztatów był nauczyciel przedmiotów
gastronomicznych Krzysztof Indyk.

Czytaj dalej →

Sanockie drogi do niepodległości
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 13 marca 2018 | Aktualności, O Niepodległej

W dniu 13 marca uczniowie klasy 1a pod opieką p. Joanny Albigowskiej
oraz chętni uczniowie klasy 3h i 3l wzięli udział w wykładzie historyka Andrzeja Romaniaka
„1918 r. w Sanoku”. Uczniowie klas trzecich wykorzystają zdobytą wiedzę do opracowania
trasy wycieczki szkolnej dotyczącej lokalnej historii związanej z wydarzeniami z czasów
I wojny światowej w ramach realizowanego projektu geograficzno-turystycznego.

Lekcje hotelarstwa w praktyce – wycieczka przedmiotowa
klasy 3h do Hotelu Arłamów****
Przez Ewę Starego | 11 marca 2018 | Aktualności
W dniu 9 marca 2018 klasa 3h technikum hotelarskiego wraz z prof. E.Starego i wychowawcą
prof. A.Wal przebywała na wycieczce w Arłamowie i Przemyślu. Był to wyjazd, który łączył
w sobie cele, przedmiotowe, krajoznawcze, integracyjne oraz realizację w praktyce programu

specjalizacji ”Organizator imprez okolicznościowych, turystycznych i czasu wolnego”.
Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania czterogwiazdkowego Hotelu „Arłamów”.

Czytaj dalej →

Finał Okręgowy Olimpiady Prawniczej
Przez Janusza Rudego | 10 marca 2018 | Aktualności, Edukacja prawna
W dniu 7 marca 2018 r. w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie odbył się
Finał Okręgowy Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Do testu przystąpiło
ponad 660 uczniów z całej Polski. Na Podkarpaciu w II etapie z testem zmagało się 140
uczniów, a wśród nich nasza uczennica Joanna Szafran z klasy 2a, kształcąca się zawodzie
technik ekonomista.

Czytaj dalej →

Doskonalenie umiejętności zawodowych
Przez Administratora | 10 marca 2018 | Aktualności
W dniu 2.03.2018r. uczniowie z klasy 2 i 3 – technik żywienia i usług gastronomicznych
oraz 3 – technik hotelarz przygotowali i obsługiwali poczęstunek podczas Krajowej
Konferencji Aktywu Turystyki Górskiej PTTK, która odbyła się w Muzeum Beksińskiego
w Sanoku. Opiekunem młodzieży był nauczyciel przedmiotów gastronomicznych, Krzysztof
Indyk.

XXII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
Przez Administratora | 10 marca 2018 | Aktualności, Olimpiady i konkursy

„ZDROWYM BYĆ, ZDROWO ŻYĆ – JEDZ OWOCE I WARZYWA”
Uczniowie Katarzyna Klimkowska i Paweł Teper z klasy 4ż technikum w zawodzie
technik żywienia i usług gastronomicznych wzięli udział w okręgowym etapie Olimpiady
Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Tematem wiodącym tegorocznej Olimpiady były „„Owoce
i warzywa – przetwórstwo i rola w żywieniu” Jak co roku, odbyła się w Zespole Szkół
Spożywczych w Rzeszowie. W zmaganiach uczestniczyło 56 uczniów z 28 szkół
z województwa podkarpackiego.

Poza testem dla uczestników zostały zorganizowane atrakcje, m.in. spacer po Rzeszowie,
zwiedzanie Muzeum Mleczarstwa oraz projekcja filmu „Cały ten cukier”. Opiekunami
uczniów byli: Krzysztof Indyk, Edyta Krupa.

Zmiana planu lekcji
Przez Administratora | 7 marca 2018 | Aktualności
W zakładce Podział godzin znajduje się plan lekcji obowiązujący od 12 marca 2018 r.

Finał Regionalny Konkursu „Poznaj Swoje Prawa Pracy”
Przez Janusza Rudego | 1 marca 2018 | Aktualności, Edukacja prawna
W dniu 1.03.2018 r. w auli Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie odbył się
finał regionalny Ogólnopolskiego Konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje
prawa w pracy”. W konkursie uczestniczyło 64 uczniów z 32 szkół z całego województwa
podkarpackiego. Naszą szkołę reprezentowali: Kuba Hryców oraz Aleksandra Szczepek,
oboje z klasy 2a – technik ekonomista. Uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się
z 35 pytań. Aby wyłonić zwycięzcę w konkursie potrzebna była dogrywka. Najbliższy
sukcesu był Kuba, któremu zabrakło 1 punktu, by walczyć w dogrywce o jedno z trzech
pierwszych miejsc dających awans do etapu centralnego w Warszawie. Opiekunem uczniów
był Janusz Rudy.

Indywidualne Mistrzostwa Szkoły w Badmintonie
Przez Janusza Rudego | 1 marca 2018 | Aktualności, Sport szkolny

Zapraszamy do udziału w Indywidualnych Mistrzostwach
Szkoły
w Badmintonie. Zawody zostaną rozegrane w sali gimnastycznej ZS nr 1 w Sanoku, osobno
w kategorii dziewcząt i chłopców. Organizatorem imprezy jest UKS „EKONOMIK
SANOK”. Dokładny termin oraz regulamin rozgrywek zostanie podany w odrębnym
komunikacie. Zgłoszenia do 16 marca przyjmują nauczyciele wf- u.

O Niepodległej
Przez Administratora | 25 lutego 2018 | Aktualności
Program „O Niepodległej”
Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego uczestniczy w programie „O Niepodległej”,
który jest realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku we współpracy
ze Starostą Powiatu Sanockiego od 11 listopada 2017 r. do 11 listopada 2018 r.
Celem programu jest uczczenie 100- lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918
roku i przypomnienie ważnych wydarzeń, postaci i miejsc, które wiążą się z tą rocznicą.
Jakie zadania czekają naszą szkołę? Czytaj dalej →

Finał wojewódzki dla unihokeistek Ekonomika
Przez Administratora | 24 lutego 2018 | Aktualności, Sport szkolny

Zajęcie I miejsca w Rejonowej Licealiadzie w Unihokeju Dziewcząt
pozwoliło naszym zawodniczkom na grę w półfinale wojewódzkim. Zawody odbyły się
w hali sportowej PWSZ w Sanoku 22. lutego 2018 r. O awans do finału wojewódzkiego
walczyły drużyny ZS nr1 w Sanoku, II LO w Krośnie, ZSP nr 1 w Krośnie, II LO w Sanoku,
ZS nr 3 w Sanoku i ZSP nr 4 w Krośnie. Po zaciętej grze nasze dziewczęta uplasowały się
ostatecznie na II miejscu, uzyskując tym samym prawo gry w Finale Woje wódzkim
Licealiady w Unihokeju. Opiekę nad drużyną sprawował p. Radosław Zdybek. Gratulujemy
dziewczętom i opiekunowi i życzymy sukcesów w dalszej fazie rozgrywek.

Europejski Konkurs Statystyczny
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 23 lutego 2018 | Aktualności, Olimpiady i konkursy

Do konkursu przystąpiło prawie 400 zespołów z kraju. Zadaniem uczestników konkursu było
rozwiązanie trzech testów: podstawowy test wiedzy, wykorzystanie oficjalnych źródeł danych
statystycznych oraz interpretacja tekstów analitycznych. Naszą szkołę reprezentowały trzy
zespoły, w skład których weszli uczniowie: Kinga Świerad, Mateusz Rabicki i Kamil
Bartkowski z klasy 3a (Aktywa1), Natalia Mołczan i Natalia Hoksa z klasy 4a (Aktywa3)
oraz Dawid Bogaczewicz, Karol Baraniewicz i Piotr Grządziel z klasy 4a (BodzioTeam).
Najwyższy wynik (23 pkt/30 pkt) osiągnął zespół „Aktywa1”.

XVIII Podkarpacki Konkurs Matematyczny
Przez Elżbieta Siwiecka | 21 lutego 2018 | Aktualności
17 lutego uczniowie naszej szkoły wzięli udział w etapie powiatowym XVIII Podkarpackiego
Konkursu Matematycznego. Byli to: Cielemęcka Karolina kl.1a, Demkowicz Monika kl1a,
Jaworski Dawid kl.1l, Bartkowski Kamil kl.3a, Kornecki Tomasz kl.3a i Wolańska Kinga
kl.3a.

XV Konkurs „Odkryj świat z Poznaj Światem”
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 16 lutego 2018 | Aktualności, Olimpiady i konkursy

W dniu 15 lutego odbyły się eliminacje szkolne konkursu, w którym wzięło
udział 16 uczniów z klas 2a, 2h i 2l. Do etapu finałowego w Krośnie zakwalifikowali się:

Amelia Kowalczyk i Bartłomiej Wojtowicz z klasy 2l oraz Aleksander Redman z klasy
2h. Gratulacje!

Wyniki konkursu geograficznego
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 14 lutego 2018 | Aktualności, Olimpiady i konkursy

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „GeoPlaneta” ogłosił wyniki tegorocznej edycji konkursu. Dyplomy wyróżnienia otrzymali:
Damian Brodzicki z klasy 4l i Maciej Królicki z klasy 3a. Gratulacje!

Sukces naszej absolwentki
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 13 lutego 2018 | Aktualności

Agnieszka Chytła, absolwentka klasy 4ha (2012 rok), zajęła pierwsze miejsce w II edycji
konkursu na najlepsze prace z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Polski i Chin.
Pracę pt. „Juan w międzynarodowe j praktyce biznesowej” do konkursu zgłosiła
Politechnika Rzeszowska. Nagrodę (stypendium na wybranej uczelni w ChRL) wręczył
Ambasador ChRL w Polsce J.E. Xu Jian.
Agnieszka ukończyła Politechnikę Rzeszowską na kierunku zarządzanie ze specjalizacją:
rachunkowość w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Obecnie studiuje podyplomowo
na Uniwersytecie Jagiellońskim kierunek: współczesne Chiny – polityka, społeczeństwo,
gospodarka. Była dwukrotną stypendystką Huázhōng University of Science and Technology
w chińskim Wŭhàn. Studiowała tam język chiński i zarządzanie przedsiębiorstwem.
W 2016 roku Agnieszka spotkała się z uczniami naszej szkoły i opowiedziała o wrażeniach
ze stażu w Chinach.

III Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej w PWSZ
Przez Janusza Rudego | 25 stycznia 2018 | Aktualności, Sport szkolny
W dniu 19 stycznia 2018 r. nasi siatkarze wzięli udział w III Noworocznym Turnieju Piłki
Siatkowej zorganizowanym w Centrum Sportowo – Dydaktycznym PWSZ w Sanoku.

W turnieju uczestniczyli: Łącki Kamil, Słysz Grzegorz, Łuszcz Andrzej, Sokoło wska
Wiktoria, Karaczkowska Karolina, Filiks Sara. Na zakończenie zawodów nagrody i drobne
upominki uczestnikom wręczyła Pani Rektor doc. dr Elżbieta Cipora. Opiekę nad młodzieżą
sprawował Paweł Bieganowski.

Powiatowa Licealiada w Piłce Koszykowej Chłopców
Przez Janusza Rudego | 24 stycznia 2018 | Aktualności, Sport szkolny

IV miejsce zdobyli nasi chłopcy w Powiatowej Licealiadzie w Piłce
Koszykowej. Zawody odbyły się w dniach 19, 23.01.2018 r. w hali sportowej ZS nr 3
w Sanoku. Szkołę reprezentowali: Bryndza Oskar, Hoksa Dawid, Jaworski Patryk, Łuczyński
Norbert, Mermer Michał, Wach Piotr, Orawiec Michał, Przystasz Kacper, Smagło Sebastian,
Stańczak Paweł oraz Żytka Jakub. Opiekę nad drużyną sprawowali: Radosław Zdybek
oraz Anna Dalska – Kindlarska. Wszystkim gratulujemy osiągniętego wyniku.

WYWIADÓWKI
Przez Dyrekcje | 23 stycznia 2018 | Aktualności
Dnia 12 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 odbędą się spotkania z rodzicami
wg poniższego harmonogramu:

Kl. 1a p. Anna Grządziel

s. 204

Kl. 1h p. Ewa Starego

s. 406

Kl. 1l p. Urszula Małek

s. 403

Kl. 1ż p. Krzysztof Indyk

s. 104

Kl. 2a p. Agnieszka Kutiak

s. 302

Kl. 2h p. Joanna Matuszek s. 207
Kl. 2l p. Paweł Bieganowski s. 404

Kl. 2ż p. Monika Drwal

s. 405

Kl. 3a p. Małgorzata Chomiszczak

s. 408

Kl. 3h p. Agnieszka Wal

s. 308

Kl. 3l p. Renata Słyszyk

s. 301

Kl. 3ż p. Jacek Kosztołowicz

s. 303

Kl. 4a p. Joanna Albigowska

s. 306

Kl. 4g p. Stefan Liput

s. 205

Kl. 4h p. Bożena Bekier

s. 206

Kl. 4l p. Agnieszka Dubis

s. 201

Kl. 4ż p. Agata Wójcik

s. 202

„Tygodnik Sanocki” o sukcesie ZS1 w rankingu szkół
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 21 stycznia 2018 | Aktualności

Dzień Bezpiecznego Internetu
Przez Renata Gromek | 16 stycznia 2018 | Aktualności

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu obchodzonego w tym roku pod hasłem: „Tworzymy
kulturę szacunku w sieci” biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie na projekt gry
planszowej. Regulamin konkursu poniżej.
Regulamin_gra_planszowa_2017

Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego – Wyniki
Przez Janusza Rudego | 15 stycznia 2018 | Aktualności, Sport szkolny

W dniu 15 stycznia 2018 r. w sali gimnastycznej ZS nr 1 w Sanoku rozegrano Noworoczny
Turniej Tenisa Stołowego. Do tegorocznej edycji zawodów w grach singlowych zgłosiło się
11 uczestników. Poszczególne mecze rozegrano systemem „każdy z każdym”.
Po całodniowej rywalizacji Tytuł Indywidualnego Mistrza Szkoły zdobył Tokarz Gabriel
(2l) oraz Kociuba Martyna (2ż). Drugie miejsce przypadło Kurzydło Krystianowi (2ż)
oraz Karaczkowskiej Karolinie (2ż). Na trzecim miejscu uplasowali się Król Patryk (2l)
oraz Femin Aleksandra (2a). Zwycięzcom gratulujemy, pozostałym uczestnikom dziękujemy
za udział w zawodach. Turniej przygotowali nauczyciele wf-u. Zapraszamy za rok.

Plan lekcji na II semestr
Przez Administratora | 13 stycznia 2018 | Aktualności
W zakładce Podział godzin znajduje się plan lekcji obowiązujący w II semestrze.

XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 13 stycznia 2018 | Aktualności, LOP, Olimpiady i
konkursy

W dniu 10 stycznia odbyły się zawody szkolne OWE, w których wzięło udział
12 uczniów z klasy 2a i 3ż. Za rozwiązanie testu można było zdobyć 50 pkt, najlepiej
poradzili sobie z tym zadaniem: Andrzej Łuszcz z kl. 3ż (30 pkt), Karolina Pałys z kl. 3ż
(27 pkt) oraz Karolina Daniła z kl. 2a, Gabriela Sąsiadek z kl. 3ż i Michał Wyrzykowski
z kl. 2a (wszyscy po 25 pkt). Zawody szkolne przeprowadziła p. Monika Zych.

Etap okręgowy II Olimpiady Statystycznej
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 12 stycznia 2018 | Aktualności, Olimpiady i konkursy

Troje uczniów z klasy 4a: Natalia Mołczan, Karol Baranie wicz i Dawid Bogacze wicz
wzięło udział w zawodach drugiego etapu Olimpiady Statystycznej, które odbyły się 9
stycznia na Wydziale Ekonomii Uniwe rsytetu Rzeszowskiego. Nasi uczniowie oraz 800
innych przedstawicieli szkół z kraju rozwiązali dwa testy złożone z zadań o różnym stopniu
trudności, za które można było zdobyć max 80 pkt. Cała trójka uczniów uzyskała wyniki
ponad 54 pkt. Czy to wystarczy, żeby znaleźć się w gronie 70 osób zakwalifikowanych
do zawodów centralnych, dowiemy się 26 stycznia.

X Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej – etap okręgowy
Przez Ewę Starego | 11 stycznia 2018 | Aktualności, Olimpiady i konkursy
W dniu 8.01.2018 r. w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie odbył się etap okręgowy
X Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Do rywalizacji w zawodach okręgowych przystąpili
uczniowie szkół hotelarskich z woj. podkarpackiego i lubelskiego, którzy wygrali zawody
szkolne.
Naszą szkołę reprezentowały: Julia Wojtoń z kl. 3h i Aleksandra Marczyk z kl. 3 h.
Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu składającego się z 60 pytań z zakresu szerokiej
wiedzy hotelarskiej z uwzględnieniem tematu wiodącego „Nietypowe obiekty noclegowe”
oraz ze znajomości branży i aktualnej sytuacji na rynku hotelarskim i turystycznym.
Dziewczyny spisały się znakomicie. Wyróżniały się zarówno wiedzą, jak i profesjonalnym
wyglądem. Julia Wojtoń zajęła 2-gie miejsce miejsce w okręgu. Z niecierpliwością
oczekujemy na decyzję Komitetu Głównego Olimpiady, który spośród 356 uczestników
zawodów okręgowych w 9-ciu okręgach w Polsce wyłoni 30 finalistów zawodów
centralnych.
Opiekę nad uczennicami sprawowała i do hotelarskich zmagań przygotowała nauczycielka
przedmiotów hotelarskich prof. Ewa Starego.

Powiatowa Licealiada w Piłce Koszykowej Dziewcząt
Przez Janusza Rudego | 8 stycznia 2018 | Aktualności, Sport szkolny

IV miejsce zdobyły nasze koszykarki w Powiatowej Licealiadzie w Piłce
Koszykowej Dziewcząt. Zawody odbyły się w dniu 5.01.2018 r. w hali sportowej I LO
w Sanoku. Szkołę reprezentowały: Cecuła Zuzanna, Cielemęcka Karolina, Cyganik Natalia,
Czaban Kamila, Gruszczyńska Klaudia, Popowicz Weronika, Rysz Aleksandra, Sowińska
Wiktoria, Żebracka Julia, Żytka Julia. Opiekę nad drużyną sprawował Radosław Zdybek.
Wszystkim gratulujemy osiągniętego wyniku.

Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego
Przez Janusza Rudego | 8 stycznia 2018 | Aktualności, Sport szkolny

Wszystkich miłośników tenisa zapraszamy do udziału w Noworocznym
Turnieju Tenisa Stołowego. Zawody w tenisie stołowym to kolejna impreza sportowa
zaplanowana przez nauczycieli wf- u zgodnie z harmonogramem szkolnych zawodów
sportowych. Turniej zostanie rozegrany w sali gimnastycznej w dniu 15.01.2018 r., start
godz. 9.00. Poszczególne pojedynki odbędą się w kategorii dziewcząt i chłopców. Zapisy
przyjmują oraz szczegółowych informacji udzielają nauczyciele w- fu.
Serdecznie
zapraszamy.

UWAGA!!!
Przez Dyrekcje | 8 stycznia 2018 | Aktualności
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów
w części praktycznej odbędzie się 10.01.2018 r. (środa).

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Przez Administratora | 2 stycznia 2018 | Aktualności
19 grudnia 2017 roku w Sali Kolumnowe j Podkarpackiego Urzędu Woje wódzkiego
w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady
Ministrów. Stypendium to przyznawane jest uczniom szkół średnich, którzy otrzymali
promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen .

W imieniu Prezesa Rady Ministrów dyplomy te, podczas uroczystej gali, wręczały Pani Ewa
Leniart –Woje woda Podkarpacki oraz Pani Małgorzata Rauch- Podkarpacka Kurator
Oświaty.
Wśród 224 uhonorowanych stypendystów jest również uczennica naszej szkoły –
Katarzyna Klimkowska z klasy 4 ż , która w roku szkolnym 2016/2017 uzyskała
najwyższą średnią ocen – 5,00.

Trzecie miejsce w piłce siatkowej dziewcząt
Przez Janusza Rudego | 31 grudnia 2017 | Aktualności, Sport szkolny
III miejsce zdobyły dziewczęta w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Siatkowej. Zawody
rozegrano 14 grudnia 2017 r. w hali sportowej I LO w Sanoku. Dziewczętom oraz ich
opiekunowi P. Pawłowi Bieganowskiemu gratulujemy uzyskanego wyniku i życzymy
kolejnych sukcesów.

Nowy plan lekcji
Przez Administratora | 30 grudnia 2017 | Aktualności
W zakładce Podział godzin znajduje się nowy plan lekcji.
Plan obowiązuje do 15 stycznia 2018 r.

Certyfikat „Aktywna szkoła Programu GLOBE
2017/2018”
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 29 grudnia 2017 | Aktualności, LOP

GLOBE (ang. Global Learning and Observations to Benefit the Environment)
to międzynarodowy program badawczo-edukacyjny, w którym uczestniczy blisko 32 000
szkół w 119 krajach świata. Misją Programu jest podnoszenie umiejętności badawczych
dzieci i młodzieży, promocja interdyscyplinarnego podejścia do badania zjawisk
przyrodniczych oraz kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów i ich zaangażowanie
w ochronę środowiska, m.in. poprzez prowadzenie przez uczniów cyklicznych badań
i obserwacji środowiska, raportowanie zebranych danych do ogólnoświatowej bazy danych
Programu, realizację uczniowskich projektów badawczych, a także udział w wydarzeniach
organizowanych na poziomie krajowym (np. uczniowskim seminarium GLOBE Games).
W okresie od 1 września 2015 r. do końca października 2017 r. nasza szkoła wprowadziła
do bazy GLOBE 126 wyników pomiarów. Jest to efekt pracy Damiana Kopczyka z klasy
3l, który badał wody Sanu. Gratuluję wytrwałości!

Jasełka 2017
Przez Administratora | 22 grudnia 2017 | Aktualności
Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, na który czekamy przez cały rok. Jasełka
w wykonaniu uczniów klasy 2h wprowadziły nas w świąteczny nastrój. Kolejny raz mogliśmy
przeżyć historię Marii i Józefa. Scenki z życia nowonarodzonego Jezusa przeplatane były
kolędami w wykonaniu szkolnego zespołu muzycznego Change For Better.

Klasie 2h w przygotowaniu jasełek pomocą służyła wychowawczyni p. Joanna Matuszek.

Boże Narodzenie 2017
Przez Dyrekcje | 22 grudnia 2017 | Aktualności
Radosnego świętowania życzy
dyrekcja ZS nr 1 w Sanoku

Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej
Przez Janusza Rudego | 19 grudnia 2017 | Aktualności, Sport szkolny
W dniach 18-19 grudnia 2017 r. w Szkole rozegrano Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej.
Do zawodów zgłosiło się 7 drużyn, które swoje mecze rozegrały systemem „każdy
z każdym”. W pierwszym dniu rywalizacji pojedynki stoczyły dziewczęta, w drugim chłopcy.
Po dwudniowych zmaganiach sportowych klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
w kategorii dziewcząt: I miejsce zdobyły dziewczęta z kl. (2l, 2ż, 2h), II miejsce przypadło kl.
(1ż, 1h, 1l), III – kl. 2a. W kategorii chłopców: I miejsce zdobyły kl. (2l, 2ż), II – (3ż, 3l), III
– kl. (2a, 2ż). Impreza ma charakter cykliczny, a organizatorami jej są nauczyciele wf-u.
Pomysłodawcom zawodów dziękujemy za przygotowanie Turnieju. Zwycięzcom gratulujemy
i zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnych rozgrywkach za rok.

Kiermasz charytatywny
Przez Renatę Słyszyk | 19 grudnia 2017 | Aktualności

W dniu 13 grudnia 2017 r. w naszej szkole odbył się świąteczny kiermasz charytatywny
połączony z konkursem wiedzy o tradycjach świątecznych i koncertem kolęd. Połączone siły
uczniów, rodziców, nauczycieli i absolwentów pozwoliły poczuć nam klimat świat.
Różnorodne cudeńka ( stroiki, kartki ręcznie robione, pierniki, babeczki, papierowa wiklina,
bombki z makaronu, choinki z widelców ) szybko znalazły nowych właścicieli, a pieniądze
uzyskane ze sprzedaży przeznaczono wraz z datkami poszczególnych klas na zakup żywności
dla Stowarzyszenia Św. Brata Alberta. Dzięki hojności i zaangażowaniu całej szkolnej
społeczność( nie ma jak praca zespołowa) zakupiliśmy żywność za kwotę 740 zł, którą nasza
pedagogiczno- logistyczna ekipa dostarczyła w dniu wczorajszym do Stowarzyszenia. Bardzo
dziękujemy młodzieży, która jak zawsze stanęła na wysokości zadania oraz nauczycielom,
którzy również włączyli się do akcji. Warto pomagać!.

Bycie fit jest git!
Przez Renatę Słyszyk | 19 grudnia 2017 | Aktualności
W dniu 8 grudnia 2017 r. w naszej szkole odbyły się w ramach propagowania zdrowego stylu
życia i realizacji projektu Bycie FIT jest GIT warsztaty prowadzone przez studentki
z Warszawy. Projekt udaje się realizować dzięki środkom z Funduszy promocji
mięsa wołowego, mięsa wieprzowego, owoców i warzyw. Warsztaty polegały
na przedstawieniu prezentacji na temat promocji mięsa wołowego, wieprzowego
oraz owoców i warzyw, jak w przemyślany sposób robić zakupy i nie dać się oszukać
etykietom na produktach, a także na degustacji produktów Głównym celem projektu jest
edukacja młodzieży w zakresie korzyści płynących z systematycznego spożycia polskiej
wołowiny, wieprzowiny, owoców i warzyw. Przeprowadzone zajęcia były świetnym
miejscem, by zaktualizować bądź poszerzyć swoją wiedzę na temat zalet wypływających
z ich spożycia. Styl życia to podstawowy czynnik kształtujący szeroko rozumiane zdrowie
jednostki, dlatego tak istotna jest popularyzacja wiedzy o jakości żywności i istocie
“zdrowego” stylu życia opartego o racjonalne odżywianie. W spotkaniu uczestniczyły klasa
1a, 1h i 1ż wraz z opiekunami Spotkanie zorganizowane zostało przez pedagoga szkolnego
prof. Ewę Szwarczyk.

XVI Olimpiada Znajomości Afryki
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 18 grudnia 2017 | Aktualności, Olimpiady i konkursy

Dzisiaj odbyły się zawody szkolne XVI OZA, w których wzięło
udział sześciu uczniów. Najlepsze wyniki osiągnęli Paulina Miazga i Aleksander Redman.
Celem Olimpiady jest promocja kontynentu afrykańskiego, zwrócenie szczególnej uwagi

na działalność polskich misjonarzy i misjonarek oraz ludzi, wśród których pracują.
Uczestnictwo w konkursie integruje uczniów wokół idei wychowania w duchu tolerancji,
szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie, uczy wrażliwości
i otwartości na inne narody i kultury.

XI Konkurs „Z Hotelem na Ty”
Przez Ewę Starego | 17 grudnia 2017 | Aktualności, Olimpiady i konkursy
13 grudnia 2017 roku odbyła się XI edycja szkolnego konkursu wiedzy hotelarskiej „Z
hotelem na Ty”, w którym uczestniczyły 3-osobowe zespoły z klas 3h i 4h technikum
hotelarskiego. Zadania konkursowe sprawdzały szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu
kompleksowej obsługi gościa hotelowego. Rywalizujące zespoły musiały wykazać się
znajomością języka branżowego, umiejętnością rozmowy z gościem hotelowym w języku
polskim i obcym, rozwiązywania problemów w recepcji hotelowej, sporządzania
dokumentacji hotelowej, znajomością oraz zastosowaniem różnych elementów zastawy
stołowej jak również umiejętnością tworzenia i sprzedaży oferty usług własnego „Hotelu
Marzeń”.

Czytaj dalej →

Zbiórka żywności
Przez Bożenę Bekier | 16 grudnia 2017 | Aktualności, Wolontariat

W dniach 13-14 grudnia 2017 odbyła się przedświąteczna
zbiórka żywności zorganizowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnym Ruchowo. Nasi wolontariusze zbierali produkty w dwóch
sklepach: Carrefour nad Sanem oraz PSS „Dwójka” na ulicy Kochanowskiego. Zebrana
żywność trafi do potrzebujących rodzin.

Konkurs języka niemieckiego „Landeskunde”

Przez Renatę Słyszyk | 11 grudnia 2017 | Aktualności
W dniu 07 grudnia 2017 r. odbyła się w Zespole Szkół Nr 1 w Sanoku szósta edycja
szkolnego konkursu wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego dla klas pierwszych
i drugich. Celem konkursu było rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów językiem
niemieckim 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 dzięki wsparciu
sponsorów. Uczniowie mieli okazję do zdrowej rywalizacji związanej z tym zakresem
tematycznym, dlatego konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i uznaniem młodzieży. W
konkursie udział wzięło 42 uczniów z następujących klas: 1a, 1l, 1h, 1ż, 2a, 2l, 2h i 2ż. T

Czytaj dalej →

GALA WOLONTARIATU
Przez Bożenę Bekier | 10 grudnia 2017 | Aktualności, Wolontariat
5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, ustanowiony z inicjatywy
ONZ jako wyraz uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie. Właśnie tego dnia
w PWSZ w Sanoku odbyła się Gala Wolontariatu, której organizatorem wraz z Powiatowym
Centrum Wolontariatu była nasza szkoła. Podczas uroczystości zaprezentowany został
ogromny, bo aż 14 letni dorobek Szkolnego Koła Wolontariatu w ZS nr 1. Nasi
wolontariusze angażowali się i wciąż biorą udział w szeregu działań takich jak: coroczne
szkolenia w Zboiskach, szkolenia z zasad racjonalnego żywienia, pomoc przy organizacji
i przebiegu Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych, obchodach Światowego
Dnia Chorego, Światowego Dnia Sanoczan, wigilii i śniadania wielkanocnego na sanockim
rynku. Bierzemy udział w akcjach: „Ziemia Sanocka dla szpitala”; „Góra Grosza”, „Podziel
się posiłkiem”, „Szlachetna Paczka”, „WOŚP”. Kwestujemy w markecie Carrefour,
na cmentarzach, lodowisku MOSIR i wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba. Na co dzień zaś
pracujemy w środowiskach indywidualnych u osób starszych, samotnych lub
niepełnosprawnych, u których robimy zakupy, sprzątamy, odwiedzamy, pomagamy
w rehabilitacji. W rodzinach zastępczych pomagamy dzieciom i młodzieży ze szkół
podstawowych i gimnazjów w odrabianiu lekcji. Pomoc drugiemu człowiekowi jest dla nas
najważniejsza! Od lat bierzemy udział w licznych konkursach literackich, fotograficznych
i innych. W tym roku zgłosiliśmy 6 prac do konkursu literackiego „Człowiek człowiekowi
przyjacielem – wolontariusze łamią stereotypy”. Nasza wolontariuszka Klaudia
Niebieszczańska została zwyciężczynią konkursu w kategorii szkół średnich! Podczas gali
ogłoszono również, że Wolontariuszem Roku została nasza uczennica Weronika Popowicz
z klasy 3l! Dziewczyny w nagrodę pojadą do Brukseli! GRATULUJEMY! Gratulacje należą
się również p. Alinie Lipce, p. Renacie Gromek, p. Ewie Szwarczyk i p. Krzysztofowi
Indykowi, którzy uzyskali zaszczytny tytuł Honorowego Wolontariusza. W części
artystycznej gali świetnie zaprezentował się nasz zespół muzyczny „Change for better”
oraz genialni aktorzy z kółka teatralnego „Gamo”.

Opiekunowie SKW ( Bożena Bekier, Joanna Matuszek, Bogdan Chomiszczak )
serdecznie dziękują ws zystkim wolontariuszom za ich codzienną pracę, zaangażowanie,
bezinteresowność i dobre serce!
Pragniemy również podziękować ws zystkim nauczycielom i uczniom, którzy ws parli nas
w przygotowaniach i organizacji gali.
Podziękowania składamy także naszym sponsorom, którymi byli:
PASS POLSKA SP. Z O.O. ; CIARKO SP. Z O.O.; AUTOMET Group SP Z O.O. ; FIBRAX
SANOK SP Z O.O.; INSTAL – BUD SP Z O.O.; BOLESŁAWA WITKOWSKA; GMINA
SANOK; FPUH ZYGMAR; PIEKARNIA SANREJ SP. Z O.O.; HERB SP Z O.O.;
PIEKARNIA JADCZYSZYN SP Z O.O.; CUKIERNIA S.C. PIERZ JAN I ADAM; PWSZ
W SANOKU.

W 49. numerze „Tygodnika Sanockiego” o naszej Szkole
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 10 grudnia 2017 | Aktualności

Olimpiada Statystyczna
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 6 grudnia 2017 | Aktualności, Olimpiady i konkursy

W dniu 1 grudnia odbyły się zawody szkolne drugiej edycji Olimpiady Statystycznej,
w której wzięło udział 12 uczniów z klas 3a i 4a. Test on- line składał się z 29 zadań o różnym
stopniu trudności, za rozwiązanie których można było zdobyć 50 pkt. Program Olimpiady,
ujęty w sześć obszarów tematycznych, jest skorelowany z wybranymi zagadnieniami
zawartymi w podstawie programowej następujących przedmiotów: matematyka, informatyka,
statystyka, ekonomia, przedsiębiorczość, geografia i przyroda.
Do etapu okręgowego w Rzeszowie komisja szkolna zakwalifikowała troje uczniów
(kolejność według ilości zdobytych punktów) : Karola Baranie wicza, Dawida
Bogacze wicza i Natalię Mołczan (wszyscy z klasy 4a).
Lista uczelni wyższych stosujących preferencje w postępowaniu rekrutacyjnym dla laureatów
i finalistów Olimpiady Statystycznej: https://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiadastatystyczna/ii-edycja-20172018/nagrody/zlote- indeksy
https://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/ii-edycja-20172018/program-/
https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/Home/Index

Dzień otwarty
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 5 grudnia 2017 | Aktualności

Prawie 300 gimnazjalistów wraz z nauczycielami zapoznało się z naszą ofertą edukacyjną
podczas dnia otwartego w środę 29 listopada. Co ciekawego przygotowano? Młodzież
gimnazjalna przeszła kurs rozpoznawania autentyczności banknotów znajdujących się
w obiegu i wzięła udział w quizie walutowym, największym jednak powodzeniem cieszyła się
obsługa liczarki do banknotów. Logistycy zapoznali gości z zasadą organizacji wypraw
górskich oraz działalnością firm kurierskich. Bardzo ciekawe okazało się spotkanie
ze znanym podróżnikiem Łukaszem Łagożnym, zdobywcą najwyższych szczytów górskich.
Hotelarze w zabawnych scenkach przedstawili swoje umiejętności obsługi gości hotelowych
w różnych językach. Uczniowie Technikum Żywienia zachwycili kolorowymi koktajlami
przygotowanymi pod okiem absolwenta szkoły Karola Lisowskiego oraz pokazem
barmańskim w kategorii free style w wykonaniu byłego ucznia Łukasza Pietrzaka. Swoje
stoiska przygotowali również nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, którzy realizują
programy nauczania w zakresie rozszerzonym. Można było sprawdzić swoją wiedzę,
rozwiązując zagadki matematyczne i geograficzne. Miłośnicy biologii obejrzeli ciekawe
doświadczenia w wykonaniu uczniów. Gimnazjaliści mogli również podziwiać typowe stoły
śniadaniowe – angielski, niemiecki i francuski – oraz zapoznać się z realizowanymi
projektami językowymi. Przedstawiono również efekty zagranicznych staży realizowanych
w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Włoszech. A ponieważ nauka w „Ekonomiku” to też
działalność artystyczna, grupa Ekonomik Broadway Theatre zaprezentowała sztukę w języku
angielskim „Lol”, zaś z atrakcyjnym repertuarem wystąpił zespół „Change For Better”,
wspierany przez absolwenta Pawła Starzewskiego. Nie zapomniano też o strawie dla ciała,
wszyscy degustowali hamburgery i słynny włoski deser panna cotta, przygotowane
w szkolnej pracowni gastronomicznej. Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwała p. Renata
Słyszyk wraz z wychowankami z klasy 3l.

Podium w zawodach rejonowych w tenisie stołowym
Przez Administratora | 4 grudnia 2017 | Aktualności, Sport szkolny
Na III miejscu zakończyły rywalizację reprezentantki Ekonomika w Rejonowej Licealiadzie
w Tenisie Stołowym Dziewcząt. Ćwierćfinał wojewódzki odbył się 28 listopada 2017 r.
na obiektach sportowych I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie. Naszą szkołę
reprezentowały Dominika Mielnikiewicz (3a), Martyna Kociuba (2ż) i Klaudia Puszkar (3h).
Opiekunem zawodniczek był Paweł Bieganowski.

I miejsce w Rejonowej Licealiadzie Unihokeja Dziewcząt
Przez Janusza Rudego | 3 grudnia 2017 | Aktualności, Sport szkolny

I miejsce zdobyły dziewczęta w Rejonowej Licealiadzie Unihokeja. Wygrana
podopiecznych Radosława Zdybka dała naszym zawodniczkom bezpośredni awans
do Półfinału Wojewódzkiego. Chłopcy swoją rywalizację stoczyli dzień wcześnie, kończąc ją
w fazie grupowej. Wszystkim dziękujemy za udział w zawodach. Dziewczętom oraz ich
opiekunowi gratulujemy zwycięstwa i życzymy powodzenia w następnym etapie rozgrywek.
Półfinał odbędzie w nowym roku.

Turniej Piłki Siatkowej z okazji Dni Otwartych Szkoły
Przez Janusza Rudego | 2 grudnia 2017 | Aktualności, Sport szkolny
W dniu 29 listopada 2017 r. z okazji Dni Otwartych Szkoły zorganizowano Turniej Piłki
Siatkowej. W zawodach udział wzięły wszystkie klasy pierwsze. Po całodniowej rywalizacji
w systemie „każdy z każdym” klasyfikacja przedstawia się następująco: I miejsce zdobyli
logistycy, na II uplasował się technik żywienia, na III i IV pozycji kolejno znaleźli się
ekonomiści i hotelarze. Na zakończenie rozgrywek okolicznościowe dyplomy dla
zwycięskich drużyn wręczyła P. wicedyrektor Alina Lipka.

Czytaj dalej →

Smakowicie o Łemkach
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 1 grudnia 2017 | Aktualności

W ramach lekcji geografii uczniowie klas 4a i 4l spotkali się z panią Edytą
Wilk, która opowiedziała o życiu i kuchni Łemków. Ta mniejszość etniczna liczy prawie 10

tysięcy osób. Dawniej zamieszkiwała tzw. Łemkowszczyznę, czyli Beskid Niski i część
Beskidu Sądeckiego. Na tereny obecnego zamieszkiwania (zachodnie województwa kraju:
dolnośląskie i lubuskie) Łemków przesiedlono w 1947 r. w wyniku akcji „Wisła”.
Współcześnie jedynie część Łemków mieszka na terenach historycznej Łemkowszczyzny
(województwo małopolskie).
Osobom, które są ciekawe jak smakują ware nyky, homiłki i adzymki polecamy blog
www.szkodnikowo.pl oraz książkę autorstwa naszego gościa „Łemkowskie smaki”.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie
Przez Janusza Rudego | 1 grudnia 2017 | Aktualności, Edukacja prawna

Joana Szafran z klasy 2a Technikum została laureatką etapu
szkolnego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie i uzyskała prawo
reprezentowania naszej Szkoły w etapie okręgowym w Rzeszowie. W naszej szkole
do olimpiady przystąpiło 13 uczniów, którzy w ciągu 60 minut mieli do rozwiązania test
jednokrotnego wyboru złożonego z 50 pytań. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie
i Prawie odbyła się już po raz ósmy. Jej organizatorem jest Wyższa Szkoła Prawa
i Administracji w Rzeszowie pod patronatem Ministra Sprawiedliwości oraz Podkarpackiego
Kuratora Oświaty. Czytaj dalej →

Pamiętamy o naszych rodakach na Ukrainie
Przez Renata Gromek | 30 listopada 2017 | Aktualności

Pamiętamy o naszych rodakach na Ukrainie i wspólnie ze szkołą polską w Montrealu
przygotowaliśmy prezenty świąteczne dla dzieci uczących się w polskiej szkole w Żytomierzu
oraz dla Polaków – seniorów tam mieszkających. Dzieci dostaną książki, przybory szkolne,
zabawki, ubrania, a seniorzy paczkę żywnościowa. Do zbiórki włączyli się uczniowie
oraz nauczyciele przekazując zabawki, słodycze, artykuły żywnościowe i papiernicze.
Dziękujemy! Akcję przygotowały profesorki Agnieszka Wal i Renata Gromek.

Zbieramy Misie Ratownisie – dla dzieci poszkodowanych
w wypadkach
Przez Renata Gromek | 28 listopada 2017 | Aktualności

Do 9 grudnia trwa akcja „Misie Ratownisie”, która ma na celu zbiórkę pluszaków dla dzieci
poszkodowanych w wypadkach i pożarach. Misie będą wręczane dzieciom przez służby
ratunkowe i policjantów na miejscach zdarzeń. „Miś ratowniś” w świadomości dziecka
uosabia domowe ciepło, bezpieczeństwo, czułą i serdeczną bliskość rodziców, czyli wszystko
to, co traci ono w wyniku np. nieszczęśliwego wypadku. Dlatego w sytuacjach, kiedy
potrzebne jest znalezienie zastępczego źródła oparcia, skupienie/odwrócenie uwagi
czy nawiązaniu kontaktu z dzieckiem pluszak może okazać się bardzo użyteczny!
Misie mogą być nowe oraz używane (w dobrym stanie) w różnych rozmiarach (te większe
zostaną przekazane do hospicjum dla dzieci w Rzeszowie).
Punkt zbiórki:
Biblioteka Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku
Zapraszamy do współpracy!!!

IX Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta”
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 27 listopada 2017 | Aktualności, Olimpiady i konkursy

W ostatni piątek listopada 21 uczniów z klas: 2a, 2h, 2l, 3a, 3l, 4a i 4l wzięło udział
w kolejnej edycji konkursu geograficznego przygotowanego przez Stowarzyszenie
Upows zechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej oraz Wydział Geografii Uniwe rsytetu
Warszawskiego. Uczestnicy rozwiązali test złożony z 30 pytań zamkniętych oraz jednego
zadania opisowego. Wyniki konkursu poznamy do końca marca 2018r.

UWAGA!!!
Przez Dyrekcje | 20 listopada 2017 | Aktualności
Rozkład dzwonków w dn. 21 – 24 listopada 2017 r.
– lekcje skrócone

Lekcja
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1. 1100 – 1130
1135 – 1205
1210 – 1240
1255 – 1325
1330 – 1400
1405 – 1435
1445 – 1515
1520 – 1550
1555 – 1625
1630 – 1700
1705 – 1735
1740 – 1810
1815 – 1845
1850 – 1920

Powiatowa Licealiada w Tenisie Stołowym
Przez Administratora | 19 listopada 2017 | Aktualności, Sport szkolny
II miejsce i awans do zawodów rejonowych wywalczyły reprezentantki naszej szkoły
w Powiatowej Licealiadzie w Tenisie Stołowym Dziewcząt. Zawody odbyły się 16. 11. 2017
r. na obiektach sportowych Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku. Zespół Szkół nr 1 reprezentowały:
Dominika Mielnikiewicz ( 3a), Martyna Kociuba (2ż). Opiekunem drużyny dziewcząt był
Paweł Bieganowski.
Dzień wcześniej na stołach „Mechanika” swoje zawody rozgrywali nasi tenisiści. Gabriel
Tokarz (2l), Kamil Sołopatycz (2l) i Patryk Król (2l) zdobyli III miejsce w powiecie.
Opiekunem drużyny chłopców był Janusz Rudy.

Gratulujemy dziewczętom awansu, chłopcom III miejsca i życzymy powodzenia w kolejnym
etapie rozgrywek.

X Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej – etap szkolny
Przez Ewę Starego | 18 listopada 2017 | Aktualności, Olimpiady i konkursy
Julia Wojtoń z kl. 3h i Aleksandra Marczyk z kl. 3h zwyciężyły eliminacje szkolne
Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej i tym samym będą reprezentować naszą szkołę w etapie
okręgowym w Rzeszowie.
Eliminacje szkolne X Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, której hasłem przewodnim w tym roku
szkolnym są: „Nietypowe obiekty noclegowe” odbyły się 8 listopada. Do udziału
w olimpiadzie w całej Polsce zgłosiło się 246 szkół hotelarskich, natomiast w naszej szkole
rywalizację podjęło 45 uczniów z klas 2h, 3h i 4h Technikum Hotelarskiego. Zadaniem
uczestników było rozwiązanie w ciągu 60 min testu składającego się z 60 pytań
jednokrotnego wyboru, których problematyka obejmowała ogólną wiedzę z zakresu
hotelarstwa, turystyki, gastronomii i obsługi konsumenta ze szczególnym uwzględnieniem
tematu wiodącego. Komisja Szkolna po ocenie prac konkursowych, wyłoniła dwóch
najlepszych uczniów, którzy zgodnie z regulaminem zostali zakwalifikowani do zawodów
okręgowych, które odbędą się 8.01.2018 r. w Rzeszowie.
Julii i Oli serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w zawodach okręgowych.

„Bohaterowie codzienności-prawa człowieka blisko nas”
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 18 listopada 2017 | Aktualności, Edukacja prawna

W piątek 17 listopada gościła w szkole pani Agnieszka Krawczak-Chmielecka, prawniczka
i kroatystka związana z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w Warszawie. Z klasą 1l
przeprowadziła warsztaty, w trakcie których uczniowie zapoznali się z podstawowymi
pojęciami z zakresu praw człowieka. Poznali historie wybranych laureatów i laureatek lub
osób nominowanych do Nagrody Sacharowa, słynnego dysydenta przez długi czas
więzionego w ZSRR za przekonania.Uczestnicy warsztatów z zaangażowaniem włączali się
w pracę metodami aktywnymi: plansze edukacyjne, mind-map, dyskusja, burza mózgów.
W opinii gościa uczniowie wykazali się kreatywnością, dojrzałością sądów
oraz umiejętnością czytania ze zrozumieniem. Uczniowie 1l przekażą zdobytą wiedzę
kolegom z klas pierwszych podczas samodzielnie przeprowadzonych lekcji wychowawczych.

Laureaci konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp

Przez Janusza Rudego | 17 listopada 2017 | Aktualności, Edukacja prawna
Aleksandra Szczepek oraz Jakub Hryców to laureaci etapu szkolnego Konkursu Wiedzy
o Prawie Pracy i BHP dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa
w pracy”. Test przygotowany przez Szkolny Komitet Konkursowy Ola i Kuba rozwiązali
bezbłędnie, co dało im prawo reprezentowania Szkoły w etapie regionalnym w Rzeszowie.

Czytaj dalej →

Rekrutacja do projektu staży w Irlandii
Przez Renata Gromek | 15 listopada 2017 | Aktualności

Uczniów klas 3ż i 3h zainteresowanych stażem zagranicznym w Irlandii
zapraszamy do składania deklaracji uczestnictwa w projekcie jeszcze do 17 listopada br. Staż
odbędzie się w dniach o7.05-01.06.2017 w pięknie położonej miejscowości turystycznej
Sligo w Irlandii. Szczegóły u koordynatora projektu p. Renaty Gromek.

Kultura Na Widoku w szkolnej bibliotece
Przez Renata Gromek | 13 listopada 2017 | Aktualności

Biblioteka szkolna przystąpiła do multimedialnego projektu, pt. „Kultura na Widoku”,
który daje dostęp do bogactwa zasobów legalnych źródeł kultury w Internecie, dosłownie
i w przenośni, wychodząc naprzeciw współczesnemu odbiorcy. W dniach 2-30 listopada br.
odbędzie się pierwsza edycja projektu „Upoluj s woją książkę„, dzięki któremu uczniowie
szkół ponadpodstawowych na terenie całego kraju będą mogli zupełnie za darmo przeczytać
12 bestsellerowych e-booków i audiobooków. Honorowy Patronat nad nim objęło
Ministerstwo Edukacji Narodowe j. W projekcie udział może wziąć każdy. W holu koło

biblioteki rozwieszone są plakaty z okładkami 12 książkowych bestsellerów i kodem QR.
dzięki któremu można uzyskać dostęp do bardzo bogatej oferty książek, filmów, muzyki
oraz zbiorów muzealnych. Po jego zeskanowaniu przy pomocy smartfona, na miesiąc
otrzymujecie darmowy dostęp do książek w formie e-booka i audiobooka. Czytaj dalej →

Eliminacje szkolnej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu
i Żywności
Przez Elżbieta Siwiecka | 13 listopada 2017 | Aktualności

KATARZYNA KLIMOWSKA i PAWEŁ TEPER z kl. IV technikum
w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zwyciężyli w eliminacjach szkolnych
XXII edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Czytaj dalej →

Trzecie miejsce w szczypiorniaku
Przez Janusza Rudego | 10 listopada 2017 | Aktualności, Sport szkolny
III miejsce zdobyli nasi szczypiorniści w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Ręcznej. Chłopcy
rozegrali cztery mecze. W rywalizacji grupowej drużyna Ekonomika zwyciężyła z I LO
oraz ZS nr 2 co dało prawo występów półfinale.

Czytaj dalej →

Nieodpłatne warsztaty prawnicze dla młodzieży
Przez Janusza Rudego | 9 listopada 2017 | Aktualności, Edukacja prawna

Czy nieletni ponoszą odpowiedzialność karną, co grozi za nielegalne ściąganie
plików z sieci, kiedy i gdzie można zgłosić zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, na te
i inne pytania odpowiedź mogli uzyskać nasi uczniowie w czasie warsztatów
zorganizowanych przez Fundację „PASIEKA” – Fundację Rozwoju i Wsparcia z Rzeszowa.
Czytaj dalej →

Podróż do Indii

Przez Małgorzatę Chomiszczak | 9 listopada 2017 | Aktualności

Ponad 200 uczniów, wraz z dyrektor Marią Pospolitak, p. Anną Grządziel
i p. Magdaleną
Szymańską, wzięło udział w spotkaniu z podróżnikiem
Dariuszem Rocheckim
na temat Indii. Odwiedziliśmy Waranasi, Armitsar, Agrę i Jodhpur. Przemierzyliśmy Pustynię
Thar na wielbłądach, zdobyliśmy szczyty w Himalajach i przepłynęliśmy Ganges.
Więcej informacji na www.trzask.pl

Lekcje hotelarstwa w praktyce
Przez Ewę Starego | 4 listopada 2017 | Aktualności
W dniu 27 października uczniowie klasy 3h technikum hotelarskiego w ramach realizowanej
specjalizacji „Organizator imprez okolicznościowych, turystycznych i czasu wolnego”
uczestniczyli w praktycznych zajęciach w hotelu 3* Chutor Kozacki w Łukowem. Na wstępie
uczniowie zapoznali się z obiektem. Obejrzeli recepcję, jednostki mieszkalne, część
rekreacyjną, spa, restaurację, i nowoczesną kuchnię. Po hotelu uczniów oprowadził
oraz zapoznał ze specyfiką obiektu i ofertą świadczonych usług, Pan Krzysztof Kuzio –
absolwent technikum hotelarskiego ZS1 , który jest pracownikiem hotelu od początku jego
istnienia (6 lat).

Następnie odbyło się spotkanie z menedżerem hotelu Panią Anną Motas, która omówiła
proces przygotowania i realizacji imprez okolicznościowych od pierwszej rozmowy
ze zleceniodawcą, poprzez spotkania i uzgodnienia, zawarcie umowy z klientem
i podwykonawcami, aż po końcowe rozliczenie. Uczniowie poznali i otrzymali przykładowe
wzory dokumentów sporządzanych przy organizacji różnorodnych imprez m.in. wesel,
studniówek, konferencji, spotkań integracyjnych. Czytaj dalej →

Zmiana planu lekcji
Przez Administratora | 2 listopada 2017 | Aktualności
W zakładce „Podział godzin” znajduje się nowy plan lekcji.
Plan obowiązuje od poniedziałku 6. listopada.

Powiatowe Zawody Szachowe
Przez Janusza Rudego | 31 października 2017 | Aktualności, Sport szkolny
W dniu 31 października 2017 r. w II LO w Sanoku, w ramach Licealiady Szkół
Ponadgimnazjalnych rozegrano Powiatowe Zawody Szachowe. W turnieju wystartowało
sześć drużyn z I LO, II LO, ZS 2, ZS 3, ZS 5 oraz ZS 1. Naszą Szkołę reprezentowali: Dawid
Bogaczewicz (4a), Karol Baraniewicz (4a), Paweł Szul (2a) oraz Weronika Izdebska (2h).

Czytaj dalej →

Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa
Przez Renata Gromek | 31 października 2017 | Aktualności

W tym roku szkolnym kontynuujemy realizację Narodowego Programu Czytelnictwa
Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Z radością
informujemy, że do naszej biblioteki zostały zakupione kolejne nowości wydawnicze.
Wśród wielu ciekawych książek znalazły się pozycje zamawiane zarówno przez uczniów, jak
i nauczycieli w ramach akcji „Zaproponuj książkę do zbiorów”. Wszystkie nowości
zaprezentowano na wystawie w czytelni biblioteki szkolnej. Ponadto biblioteka
we współpracy z nauczycielami organizuje wiele wydarzeń i akcji promujących czytelnictwo
wśród młodzieży m. in.: Czytamy i polecamy, akcja Czytaj Pl, Narodowe Czytanie Wesela.
O kolejnych działaniach związanych z realizacją Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa będziemy informować na bieżąco poprzez ogłoszenia w szkole i na stronie.

Promocja
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 30 października 2017 | Aktualności, LOP

Na stronie Miasta Sanoka oraz na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Sanoka
na YouTube zamieszczono filmy nakręcone przez uczniów ZS1, które wygrały w II i III
edycji konkursu „Moje miejsce zamieszkania w procesie zmian”. http://www.sanok.pl/mojemiejsce-zamieszkania-w-procesie-zmian/

Wycieczka przedmiotowa klasy 2 h do hotelu Arłamów
****
Przez Ewę Starego | 29 października 2017 | Aktualności
Uczniowie klasy 2h technikum hotelarskiego odbyli wycieczkę przedmiotową
do czterogwiazdkowego hotelu ARŁAMÓW. Dzięki uprzejmości personelu zwiedziliśmy cały
kompleks, który składa się z trzech budynków. Luksusowy obiekt ma swoją niezwykłą
historię, którą z ciekawością wysłuchaliśmy. Ogromne wrażenie zrobiło także położenie
hotelu, jego infrastruktura oraz wyposażenie w urządzenia najnowszej generacji.

Czytaj dalej →

Półfinał Wojewódzki Licealiady w Badmintonie
Przez Janusza Rudego | 27 października 2017 | Aktualności, Sport szkolny
W dniach 24 – 25 października 2017 r. w ZS nr 3 w Sanoku rozegrano Półfinał Wojewódzki
Licealiady w Badmintonie. W zawodach udział wzięło 12 zespołów z Sanoka, Krosna, Dukli,
Leska oraz Brzozowa. W trakcie turnieju poszczególne pojedynki rozegrano systemem
„każdy z każdym”.,

Czytaj dalej →

WYWIADÓWKI!!!
Przez Dyrekcje | 26 października 2017 | Aktualności

15. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa
Człowieka w Filmie.
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 23 października 2017 | Aktualności, Edukacja prawna

Uczniowie klas 1l i 2h obejrzeli film amerykański „Przez mur” oraz irlandzki
„Wielki mur”. Pierwszy opowiada historię meksykańskiej rodziny nielegalnych imigrantów.
Drugi pokazuje europejski wielki mur, który ma nas chronić przed ludami z Południa. Filmy
festiwalowe można oglądać w PWSZ w Sanoku oraz BWA Galerii Sanockiej. Wstęp wolny,
szczegóły na plakacie.

ZS1 SZKOŁĄ SUKCESU
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 19 października 2017 | Aktualności

Opublikowano wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej za lata 2015-2017. Metoda EWD
pozwala oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne, czyli efektywność
nauczania w danej szkole. Dla każdego z techników powiatu sanockiego (na wykresach)
wyznaczono elipsy ilustrujące pozycję danej szkoły na tle rozkładu wszystkich szkół
w Polsce. Na osi X zaznaczono wynik egzaminu, na osi Y EWD, czyli efektywność nauczania
w szkole. Obraz szkoły przedstawiono w postaci elipsy. Ważne jest, aby była ona
umiejscowiona w odpowiedniej ćwiartce wykresu. Nasza Szkoła znalazła się w górnej prawej
ćwiartce, czyli jest SZKOŁĄ SUKCESU charakteryzującą się wysokimi wynika mi
egzaminacyjnymi i wysoką efektywnością nauczania. Mamy powód do dumy i satysfakcję
z dobrze wykonanej pracy.

Staż ekonomistów i logistyków w Irlandii
Przez Renata Gromek | 18 października 2017 | Aktualności

Grupa ciekawych świata uczniów z klas 3a i 3l postanowiła odbyć swoją praktykę zawodową
z Irlandii. Połowa stażu za nimi. Przyjaźni i mili Irlandczycy tworzą dobrą atmosferę, a nasi
stażyści zyskują coraz więcej przyjaciół w miejscach pracy. Widać, że dobrze się tam czują.
Każdy weekend to także okazja do ciekawej wycieczki. Czasem może i pada, ale jak widać

humory dopisują. Nawet huragan im nie zaszkodził. Może jednak klimat Irlandii ma coś
w sobie? A na pewno maja coś w sobie uczniowie, którzy tam pojechali.
Czytaj dalej →

Cykl warsztatów i szkoleń dla wolontariuszy.
Przez Bogdan Chomiszczak | 1 7 października 2017 | Aktualności, Wolontariat
W dniach 6-7 października 2017 nasze wolontariuszki uczestniczyły w cyklu szkoleń, które
jak co roku odbyły się w Ośrodku Caritas w Zboiskach. Program szkoleń był bardzo bogaty.
Pierwszego dnia młodzież z sanockich szkół ponadgimnazjalych mogła wysłuchać wykładów
prowadzonych przez panią psycholog, przedstawiciela Policji oraz ekologa o następującej
tematyce: „Narkotyki i dopalacze”, „Wolontariusz i jego podopieczni”, „Promowanie
zdrowego i trzeźwego trybu życia”, „BHP w wolontariacie” , „Niebezpieczne rośliny
inwazyjne”. Wielu wrażeń dostarczyły młodzieży warsztaty pt. „Bezpieczeństwo
i samoobrona” . W drugi dzień pobytu wolontariusze wysłuchali wykładu poprowadzonego
przez prezes fundacji „SANITAS” – „Nie bójmy się raka” oraz uczestniczyli w prelekcji
i warsztatach z udzielania pierwszej pomocy.

Trójbój obronny „Sokoła” – 2017
Przez Janusza Rudego | 11 października 2017 | Aktualności, Sport szkolny
II miejsce zdobył Krystian Kurzydło (z kl. 2ż), III Justyna Zajdel (z kl. 2a) w Zawodach
Trójboj Obronny”Sokoła” – 2017 organizowanych ku pamięci pobytu kpt. Józefa Hallera
w Sanoku we wrześniu 1914. Konkurencje Trójboju obejmowały: biegi, strzelanie
na odległość oraz rzut granatem na odległość. Zawody odbyły się w dniu 7.10.2017 r.
na terenach zielonych MOSiR w Sanoku. Krystianowi i Justynie gratulujemy osiągniętego
wyniku.

Źródło: http://www.sokolsanok.pl/

Wycieczka przedmiotowa klas pierwszych: „Szlakiem
sakralnych śladów wielokulturowości regionu”
Przez Janusza Rudego | 11 października 2017 | Aktualności
6 października 2017 r. 36 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 Komańczy, gdzie spotkali się
z księdzem greckokatolickim Andrzejem Żurawiem oraz klerykiem, który oprowadził grupę
po cerkwi, opowiadając o wspólnych, chrześcijańskich korzeniach, podobieństwach
i różnicach. Czytaj dalej →

Częstochowa 7 października
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 10 października 2017 | Aktualności

Pielgrzymka maturzystów, wychowawców i katechetów Archidiecezji Przemyskiej na Jasną
Górę. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Być żywym diamentem w koronie Maryi”
nawiązującym do jubileuszu 300- lecia koronacji obrazu Matki Bożej.

Konkurs wiedzy o prawie pracy i bhp
Przez Janusza Rudego | 7 października 2017 | Aktualności, Edukacja prawna

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie wiedzy o prawie pracy
i bhp „Poznaj swoje prawa w pracy”. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów
szkół ponadgimnazjalnych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy,
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Zakres
tematyczny konkursu obejmuje przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące
bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy
tymczasowej. Czytaj dalej →

Karta Jakości Mobilności przyznana naszej szkole
Przez Renata Gromek | 6 października 2017 | Aktualności

Wczoraj w Warszawie, w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, p. Renata Gromek
i p. Agnieszka Mierzwiak-Sobolak odebrały potwierdzenie uzyskania Karty Jakości
Mobilności. Została ona przyznana Zespołowi Szkół nr 1 w Sanoku w uznaniu operacyjnej
zdolności instytucji do zarządzania wysokiej jakości projektami mobilności oraz wysokiej
jakości zrealizowanych już projektów mobilności. Dzięki Karcie pozyskiwanie środków
na kolejne wyjazdy zagraniczne dla uczniów i nauczycieli będzie łatwiejsze. Każdy uczeń,
który chce, może swoja praktykę zawodową odbyć w innym kraju UE i może być
to sfinansowane ze środków unijnych, pozyskanych przez szkołę. Do tej pory nasi uczniowie
odbywali staże w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, na Słowacji i w Irlandii. A wy? Gdzie
chcecie wyjechać na staż?

Twoje dane – Twoja sprawa
Przez Janusza Rudego | 5 października 2017 | Aktualności, Edukacja prawna

Już po raz kolejny nasza Szkoła bierze udział w upowszechnianiu wiedzy
o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności w ramach VIII edycji Ogólnopolskiego
Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane
– twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana
do uczniów i nauczycieli”. Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra
Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych oraz Gliwicki Ośrodek Metodyczny. Czytaj dalej →

VIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie
Przez Janusza Rudego | 5 października 2017 | Aktualności, Edukacja prawna

Zapraszamy wszystkich uczniów zainteresowanych problematyką 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 29.11.2017 r. Szczegółowe informacje, tj.: zakres tematyczny,
przykładowe testy, regulamin można uzyskać na stronie: http://www.olimpiada.wspia.eu/.
Zgłoszenia do dnia 19.11.2017 r. przyjmuje Janusz Rudy.

Zbiórka żywności „Pomóż Razem z Nami Potrzebującym
Rodzinom”
Przez Bogdan Chomiszczak | 4 października 2017 | Aktualności, Wolontariat

W dniach 26-27 września 2017 nasze wolontariuszki włączyły się w akcję organizowaną
przez Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnym Ruchowo
w Sanoku. Uczennice klas: 1h, 2h, 2l i 2a pomagały przy zbiórce żywności w sklepie
Carrefour Market. Produkty zostaną przekazane potrzebującym rodzinom. Szczególne
podziękowania należą się Sarze i Wiktorii z 2h. Dziękujemy za wytrwałość!

Kongres TSLA Rzeszów 29.09.2017
Przez Renatę Słyszyk | 4 października 2017 | Aktualności
KONGRES TSLA EXPO RZESZÓW – Podkarpacki Spotkania Branżowe – najnowsze
trendy technologiczne oraz oczekiwania co do kwalifikacji pracowników. /cyber – fizyczne
systemy produkcji, robotyzacja w logistyce, Industry 4.0, bezzałogowe samochody
i samoloty/

W piątek, 29.09.2017 r. odbyły się w Rzeszowie Podkarpackie Spotkania Branżowe.
Spotkania te miały formę kongresu i targów, gdzie spotkali się przedstawiciele branży
transportowe j, logistycznej i motoryzacyjnej. Zaproszenie na targi skierowane zostało

do pracodawców i nauczycieli.Na spotkaniu prowadzono dyskusję nt. tworzenia w szkoła
tzw. klas patronackich (klasy objęte patronatem konkretnej firmy), zwiększenia liczby godzin
praktyki i możliwości uczestniczenia pracodawców w komisjach egzaminacyjnych. W panelu
dyskusyjnym rozmawiano o uczniach i o właściwej decyzji dotyczącej wyboru przyszłego
zawodu. W wyniku przeprowadzonych badań przez firmę HR (Human Resources –
doradztwo personalne, rekrutacja pracowników) stwierdzono, że wielu uczniów wybiera
kierunek kształcenia zawodowego zgodnie z opinią otoczenia, a brak im odwagi, aby
przekonać rodziców do zawodu, który wymarzyli sobie sami. Zachęcano nauczycieli, aby
przeprowadzali z uczniami ćwiczenie pt. Podróż do dzieciństwa – kim chciałeś być
w dzieciństwie. Czytaj dalej →

Kultura bezpieczeństwa
Przez Janusza Rudego | 1 października 2017 | Aktualności, Edukacja prawna
W roku szkolnym 2017/2018 nasza Szkoła przystąpiła do kolejnej edycji programu
edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” realizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy
w ramach kampanii „Młodzi pracownicy – bezpieczny start”. Celem przeprowadzonych
przez nas działań będzie kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku
pracy oraz podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej prawa pracy wśród młodych ludzi
wchodzących na rynek pracy. W roku bieżącym na zaproszenie PIP w naszej Szkole
odpowiedziało 9 nauczycieli, którzy zgodnie z ideą programu przeprowadzą zajęcia
z młodzieżą na wybrane tematy z bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolnym koordynatorem
programu jest Janusz Rudy.

XIII Memoriał im. Kazimierza Świerzowskiego
Przez Janusza Rudego | 29 września 2017 | Aktualności, Sport szkolny

Dwa brązowe medale, jeden w rzucie dyskiem, drugi w rzucie oszczepem
zdobył Dawid Kamyk z klasy 2a w XIII Memoriale im. Kazimierza Świerzowskiego
w lekkiej atletyce. Zawody odbyły się 23.09.2017 r. na stadionie MOSiR w Krośnie. Celem
zawodów była popularyzacja lekkoatletyki oraz uczczenie pamięci trenera LA Kazimierza
Świerzowskiego. Czytaj dalej →

Szkolna Liga Lekkoatletyczna
Przez Janusza Rudego | 28 września 2017 | Aktualności, Sport szkolny
25 września 2017 r. w Brzozowie odbyły się Rejonowe Zawody Lekkoatletyczne Szkół
Ponadgimnazjalnych. W I rzucie tegorocznej edycji Szkolnej Korespondencyjnej Ligi
Lekkoatletycznej wystartowało 143 zespoły.

W klasyfikacji końcowej nasze dziewczęta zdobyły 633 pkt. co dało im trzecie miejsce wśród
szkół ponadgimnazjalnych z powiatu sanockiego. Chłopcy z wynikiem 781 pkt. uplasowali
się na IV miejscu. Program zawodów obejmował: biegi, w tym sztafetowe, skok w dal
oraz pchnięcie kulą. Organizatorami wyjazdu i opiekunami byli Paweł Bieganowski i Anna
Dalska-Kindlarska. Szczegółowe wyniki z zawodów znajdują się
na stronie http://szs.rzeszow.pl/

Dzień Języków
Przez Renatę Słyszyk | 27 września 2017 | Aktualności
W dniu 26.09.2017 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języków. 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. Prezentację przygotowali nauczyciele języków obcych.

Młodzi logistycy na wycieczce: międzynarodowy Port
Lotniczy Rzeszów – Jasionka 25.09.2017
Przez Renatę Słyszyk | 27 września 2017 | Aktualności
Uczniowie klasy 3l byli na wycieczce w Aeroklubie Rzeszowskim i w międzynarodowym
Porcie Lotniczym – Rzeszów Jasionka. Aeroklub Rzeszowski – uczestnicy wycieczki
zobaczyli szkoleniowo-treningowe samoloty: Wilgi i Cessny, zapoznani zostali z rodzajami
spadochronów i sposobami ich właściwego wykorzystania. Ciekawostką jest to, że w klubie
można spełniać marzenia i na kursie spadochronowym nauczyć się skakać
ze spadochronem. Port lotniczy – corocznie z lotniska korzysta około 590000 pasażerów, co
daje mu 8. miejsce w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów. Uczniowie
zapoznali się z odprawą – check in oraz uczestniczyli w odprawie dotyczącej kontroli
bezpieczeństwa.

. Czytaj dalej →

EGZAMIN MATURALNY 2017/2018
Przez Administratora | 26 września 2017 | Aktualności

Informacja
W zakładce „Egzaminy” znajdują się informacje na temat egzaminu maturalnego w roku
szkolnym 2017/2018. Do pobrania są również najnowsze deklaracje maturalne.

Akcja „Sprzątnie świata” w
Przez Renatę Słyszyk | 23 września 2017 | Aktualności
W dniu 15.09.2017 r. Ekonomik sprzątał świat. Młodzież z klasy 2l pod opieką prof. Jadwigi
Czeluśniak posprzątała okolice naszej szkoły. W ramach akcji wykonano również tematyczną

gazetkę i prezentacje multimedialne.

Zawody Lekkoatletyczne
Przez Administratora | 23 września 2017 | Aktualności, Sport szkolny

Informacja
25 września 2017 r. w Brzozowie odbędą się zawody Szkolnej Ligii Lekkoatletycznej.
Wyjazd uczestników o godz. 8.30 z parkingu przy Kauflandzie.
Proszę zabrać ze sobą:




strój sportowy (kto może, kolce)
legitymację szkolną (lub inny dokument tożsamości)
zgodę rodziców na wyjazd i udział w zawodach – uczniowie niepełnoletni

Uczestnicy
Dziewczęta

Chłopcy

Festiwal Nauki w G2A Arena w Jasionce, 18.09.2017 r. –
mnóstwo atrakcji: roboty, drony, łaziki marsjańskie.
Przez Renata Gromek | 21 września 2017 | Aktualności

Uczniowie klasy 3l: Karolina Szuba, Mateusz Czopor i Damian Kopczyk wzięli udział
w Festiwalu Nauki, który odbył się w Rzeszowie.
Na festiwalu zobaczyli iluzje optyczne, roboty, drony, łaziki marsjańskie, modele samolotów,
planetarium oraz wykonali swoje pierwsze loty samolotem na symulatorach lotu. Jednym
z gości festiwalu był robot EuGenius, który chętnie rozmawiał z uczestnikami oraz pozował
do wspólnego selfie.
Czytaj dalej →

UWAGA!!!
Przez Dyrekcje | 20 września 2017 | Aktualności

W dn. 02.10.2017 r. (poniedziałek) sekretariat będzie nieczynny
z powodu wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej.

Doskonałe wyniki egzaminów zawodowych
Przez Dyrekcje | 8 września 2017 | Aktualności
Znamy wyniki egzaminów zawodowych. Jesteśmy na rewelacyjnym poziomie. Kl. II i III
logistyk – zdawalność (97 %), kl. II hotelarska (97 %), dwie klasy III technikum żywienia
(100 %), ekonomiści 88 %. GRATULACJE!
Pamiętajmy, że aby zdać trzeba mieć minimum 75 % poprawności (w przypadku matury
zaledwie 30 %). Na uwagę zasługuje poziom zdających – 34 uczniów zdobyło wynik 100 %
poprawności, mnóstwo osób ponad 90 %. DUMA MNIE ROZPIERA.
WYNIKI ŚWIADCZĄ O POZIOMIE NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
– nasi są rewelacyjni!!!!!

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
2017/2018
Przez Administratora | 7 września 2017 | Aktualności

Wyniki matury poprawkowej
Przez Dyrekcje | 7 września 2017 | Aktualności

Od dn. 12.09.2017 r. (wtorek)
można odbierać wyniki z matury poprawkowej

WITAJ SZKOŁO!!
Przez Dyrekcje | 29 sierpnia 2017 | Aktualności
Serdecznie zapraszamy uczniów i rodziców na inaugurację roku szkolnego 2017/2018,
która odbędzie się w budynku szkoły 4 września 2017 (poniedziałek) o godz. 9.30

