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Wyniki egzaminu maturalnego 

  Przez Dyrekcje | 6 sierpnia 2020 | Aktualności  

Wyniki z egzaminu maturalnego będzie można odbierać od  11.08.2020 r. od godz. 8.00 
w sekretariacie szkoły. 

Wyniki należy odbierać osobiście. Absolwenci wchodząc do szkoły mają obowiązek mieć 
nałożoną maseczkę lub przyłbicę, rękawiczki oraz posiadać przy sobie długopis.  

Należy unikać tworzenia się grup przed szkołą i przed sekretariatem. 

Sukcesy naszych logistyków – mamy wicemistrza Polski 

  Przez Administratora | 26 czerwca 2020 | Aktualności  

,     Uczeń klasy 3l Maksymilian Kluska uzyskał tytuł laureata w XII edycji 
Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki 
w Poznaniu. Uzyskany tytuł umożliwia mu podjęcie nauki na wspominanej uczelni i zwolnienie 
z opłat czesnego. Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, zgodnie z wytycznymi MEN, 
postanowiła rozstrzygnąć olimpiadę w roku szkolnym 2019/2020 w taki sposób, że suma 
punktów I i II etapu dała Maksowi II miejsce w Polsce czyli wicemistrzostwo. Ucznia 
do olimpiady przygotowywały p. B. Liszka i p. J. Czeluśniak. 

   

      Uczniowie klasy 3l Dawid Jaworski i Maksymilian Kluska wzięli udział w IV Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu 
w Gdańsku. Etap regionalny odbył się w marcu w Rzeszowie, gdzie nasi uczniowie 
rozwiązywali test poświęcony zagadnieniom spedycji i logistyki. Jako jedyni z okręgu 
rzeszowskiego zakwalifikowali się do finału, uzyskując tytuł finalisty. Uczniów do olimpiady 
przygotowywały p. B. Liszka i p. J. Czeluśniak 
.     Uczniowie klasy 3l technik logistyk Sabina Radwańska, Dawid Jaworski i Maksymilian 
Kluska wzięli udział w konkursie Liga Młodych Logistyków, który był organizowany 
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przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Uczniowie pod opieką p. Iwony Biodrowicz 
rozwiązywali test poświęcony zagadnieniom logistycznym. Efektem tego było zakwalifikowanie 
się do finału konkursu. Na dalszym etapie konkursu uczniowie wykonali pracę pt. „Smart City” 
fragment lub cały inteligentny system transportowy (ITS) w wybranym mieście.  
GRATULUJEMY SUKCESÓW UCZNIOM I ICH NAUCZYCIELOM I ŻYCZYMY POWODZENIA 
W KOLEJNYM ROKU SZKOLNYM! 

Udanych wakacji 

  Przez Dyrekcje | 26 czerwca 2020 | Aktualności  

Szanowni Państwo Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice, 

kończy się rok szkolny 2019/2020 inny niż wszystkie dotychczasowe. Rok pełen wyzwań, 
nowych doświadczeń. 

Bardzo dziękuję Nauczycielom, Uczniom, Rodzicom za współpracę, szczególnie w II 
semestrze. Uczniom gratuluję wyników. 

Życzę udanych, bezpiecznych wakacji, zdrowia i słońca na czas wypoczynku. 

Dyrektor 

Maria Pospolitak 

Harmonogram odbioru świadectw promocyjnych 

  Przez Dyrekcje | 24 czerwca 2020 | Aktualności  

 

EGZAMIN Z KWALIFIKACJI 

  Przez Dyrekcje | 16 czerwca 2020 | Aktualności  
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UWAGA!!! 

  Przez Dyrekcje | 10 czerwca 2020 | Aktualności  

Od 15.06.2020 r. w sekretariacie szkoły można  odbierać  

dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.  

Zapraszamy! 

Wykaz materiałów i przyborów, z których mogą korzystać 
zdający 

  Przez Dyrekcje | 5 czerwca 2020 | Aktualności  
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Harmonogram egzaminu maturalnego 

  Przez Dyrekcje | 5 czerwca 2020 | Aktualności  
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Dyżur biblioteki szkolnej 
  Przez Renata Gromek | 1 czerwca 2020 | Aktualności  

W bieżącym tygodniu można skorzystać z biblioteki szkolnej w godzinach 

10.00-12.00. Zapraszamy ! 

Filmy o szkole na kanale YouTube 

  Przez Renata Gromek | 22 maja 2020 | Aktualności  

Chcesz obejrzeć filmy nakręcone przez młodzież naszej szkoły? Kliknij w link i zobacz 
jaki ekonomik jest na co dzień. 

Filmy o ZS nr 1 na kanale YouTube 

Prosimy o głosowanie!!! 
  Przez Dyrekcje | 19 maja 2020 | Aktualności  

 

Wyniki szkolnego konkursu „JAN PAWEŁ II-PASTERZ 
I PRZYJACIEL MŁODYCH” 

  Przez Administratora | 19 maja 2020 | Aktualności  

Konkurs był  organizowany w związku z ogłoszeniem przez Sejm roku 2020 rokiem 
Jana Pawła II, z okazji jego 100 rocznicy urodzin. 
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Wyniki: 

I miejsce – Martyna Grzebień  klasa 1 h 

II miejsce – Sandra Stanisławska klasa 1 ga 

III miejsce –  Karolina Świerad  klasa  1 ga 

Dyplomy i nagrody dla laureatów zostaną wręczone podczas odbioru świadectw. 

Serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu, a laureatom mocno gratuluję. 

Uwaga Konsumenci!!! 

  Przez Dyrekcje | 6 maja 2020 | Aktualności  

Uwaga Konsumenci! 

W sprawie zwrotu pieniędzy za niewykorzystane obiady w miesiącu marcu proszę 
dzwonić do pani Katarzyny Januszczak (nr telefonu 781933825). 

Informacja o zasadach rekrutacji 

  Przez Renata Gromek | 3 maja 2020 | Aktualności  

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SANOKU zaprasza do skorzystania 
ze specjalnych numerów telefonów, gdzie rodzice i uczniowie klas ósmych mogą uzyskać 
profesjonalne informacje i wskazówki na poniższe tematy: 

  

 Jak będzie wyglądał proces rekrutacji do szkół średnich 
w 2020 roku. 

 Na co zwrócić uwagę wybierając szkołę średnią. 
 Jakich zawodów warto się uczyć pod kątem rynku pracy. 
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 Jak sprawdzić własne predyspozycje zawodowe. 

We wszystkie dni powszednie w godzinach od 9.00 do 17.00 możesz zadzwonić 
pod numer: 

  + 48 518 781 125 

  +48 798 943 464 

Możesz również zadać pytanie  drogą elektroniczną rekrutacjaZS1Sanok@gmail.com 

Plan lekcji po korekcie w 3l i 1gż 

  Przez Administratora | 22 kwietnia 2020 | Aktualności  

W zakładce Podział godzin znajduje się nowy plan lekcji po korekcie w klasach 3l i 1gż , 
obowiązujący od 27. 04. 2020 r. 

Zmiana planu lekcji 

  Przez Administratora | 20 kwietnia 2020 | Aktualności  

W zakładce Podział godzin znajduje się nowy plan lekcji , obowiązujący po zakończeniu 
nauki przez klasy maturalne. 

Drodzy maturzyści! 
  Przez Renata Gromek | 18 kwietnia 2020 | Aktualności  

Biblioteka szkolna informuje, że przed opuszczeniem przez Was szkoły 
konieczny jest zwrot książek do biblioteki. Każdy z Was otrzyma indywidualnie listę 
wypożyczonych pozycji w e-dzienniku. Zwracać książki będziecie mogli w tym samym 
dniu, kiedy zgłosicie się po odbiór świadectwa. W razie pytań proszę o kontakt w e-
dzienniku z panią Renatą Gromek. 

Konkurs „JAN PAWEŁ II – PASTERZ I PRZYJACIEL 
MŁODYCH” 

  Przez Administratora | 17 kwietnia 2020 | Aktualności  
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Regulamin konkursu pt. „JAN PAWEŁ II – PASTERZ I PRZYJACIEL 
MŁODYCH”. 

UWAGA!!! 

  Przez Dyrekcje | 16 marca 2020 | Aktualności  

Od 16 marca 2020 r. do odwołania załatwiamy sprawy tylko telefonicznie lub drogą 
mailową. 

Nr telefonu do sekretariatu 13 46 38 010. 

Adres e-mail: zsesanok@post.pl 

Srebrny medal i wicemistrzostwo województwa 
w unihokeju 

  Przez Janusza Rudego | 12 marca 2020 | Aktualności, Sport szkolny  

 Miło nam jest poinformować, że nasze drużyna dziewcząt sięgnęła po tytuł 
wicemistrza województwa podkarpackiego w unihokeju. 

11 marca 2020 r. w Kamieniu w powiecie rzeszowskim odbył się Finał Wojewódzki 
rozgrywek unihokeja o mistrzostwo województwa szkół ponadpodstawowych. 

W zawodach udział wzięło sześć najlepszych drużyn z województwa podkarpackiego: 
ZS nr 1 Sanok, II LO  Sanok, II LO Dębica, III LO Rzeszów, ZS nr 2 Dębica, ZS 
Kamień. Srebrny medal i wicemistrzostwo województwa to duży sukces naszego zespołu, 
to pierwszy w historii szkoły tytuł wicemistrza w tej dyscyplinie sportu. Jest on efektem 
wielu treningów, wysiłku i zaangażowania dziewcząt i ich trenera P. Radosława Zdybka. 
Serdecznie wszystkim gratulujemy i dziękujemy bardzo za Waszą postawę! 
Srebrne medalistki wystąpiły w składzie: Burka Oliwia, Cielemęcka Karolina, Femin 
Aleksandra, Helińska Natalia, Klimek Iga, Osenkowska Oksana, Pituch Aleksandra, 
Pleśniarska Aleksandra, Proć Daniela, Sitarz Kinga, Tarnawczyk Wioleta oraz Żytka 
Julia. 
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KOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI ZS NR 1 
W SANOKU 

  Przez Dyrekcje | 11 marca 2020 | Aktualności  

W związku z zawieszonymi zajęciami w dniach 12-25.03.2020 r. pracujecie Państwo 
w domu wspierając uczniów w indywidualnej pracy. Pozostajecie do dyspozycji. 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAWIESZENIA ZAJĘĆ 
LEKCYJNYCH 

  Przez Dyrekcje | 11 marca 2020 | Aktualności  

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 r.  zawieszam 
zajęcia dydaktyczne od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. W tych dniach 
nie odbywają się lekcje ani zajęcia praktyczne. 

Nie jest to czas dodatkowych ferii, ale czas do samodzielnej pracy. Nauczyciele opracują 
materiały i zadania do samodzielnej pracy i prześlą je drogą elektroniczną (edziennik). 

Rodzicu,  

 ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia 
zostaną zawieszone od 
12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą 
jeszcze prowadzone działania opiekuńcze; 

 zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia 
szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować 
i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny; 

 jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. 
Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS; 

 przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe 
informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny; 

 rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, 
w których przebywasz; 

 śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej 
w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły. 

Uczniu,  
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 pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska 
ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe); 

 przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych 
od nauki; 

 odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj 
ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. 
Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów 
rekomendowanych przez Twojego nauczyciela; 

 przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, 
w których przebywasz. 

  

UWAGA!!! 

  Przez Dyrekcje | 11 marca 2020 | Aktualności  

 

Dzień Kobiet w MDK w Sanoku 

  Przez Administratora | 11 marca 2020 | Aktualności  

W dniu 6.08.2020 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Sanoku 
zorganizowane zostało spotkanie pod nazwą: ,,Babskie popołudnie z okazji  Dnia 
Kobiet”. Uczennice z technikum żywienia i usług gastronomicznych miały zaszczyt 
uczestniczyć w przygotowaniach i obsłudze przyjęcia. Na tą okazję przygotowane zostały 
wyroby cukiernicze i słone przekąski. Młodzież zaprezentowała również propozycje 
pięknie nakrytych stołów. Panie, które odwiedziły w tym dniu MDK miały możliwość 
dowiedzieć się jak dobrać odpowiednią zastawę lub jak składać serwetki, by stół 
wyglądał schludnie, a jednocześnie przyciągał uwagę gości. Dla wspaniałych kobiet 
przygotowane zostały przez prof. Szwarczyk Ewę przepiękne karteczki z życzeniami. 
Opiekę nad młodzieżą sprawowały nauczyciele: pani Ewa Szwarczyk i pani Agata 
Wójcik 
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Czytaj dalej →  

Najciekawsze sprzątanie świata 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 10 marca 2020 | Aktualności, LOP  

 

Zbiórka elektroodpadów w naszej szkole została uznana za jedną z najciekawszych 
inicjatyw w ramach 26. Akcji Sprzątanie świata – Polska. 
Link do raportu http://naszaziemia.pl/files/raportSSP2019.pdf… 

Lekcje bezpiecznego hotelarstwa w Państwowej Straży 
Pożarnej 
  Przez Ewę Starego | 9 marca 2020 | Aktualności  

Uczniowie klasy 2h 
technikum hotelarskiego jak co roku odbyli wycieczkę przedmiotową do Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku,   podczas której odbyli szkolenie 
dotyczące bezpieczeństwa indywidualnego  zbiorowego oraz ochrony przeciwpożarowej 
w obiektach hotelarskich. Uczniowie zostali zapoznani z wymaganiami wobec  hoteli 
oraz obowiązkami właściciela obiektu i pracowników hotelu w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, przyczynami powstawania oraz sposobami zapobiegania pożarom.  
W formie ćwiczeń praktycznych uczestniczyli w akcji ratowniczo-gaśniczej 
przeprowadzonej  przez sanockich strażaków.  Opiekę nad młodzieżą sprawowała 
prof. Ewa Starego. 
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Co musisz wiedzieć o koronawirusie? 

  Przez Administratora | 3 marca 2020 | Aktualności  

Co musisz wiedzieć o koronawirusie? 

 

Ogólnopolski Konkurs Państwowej Inspekcji Pracy 

  Przez Janusza Rudego | 29 lutego 2020 | Aktualności, Edukacja prawna  

W dniu 28 lutego 2020 r. w auli Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie odbył się Ogólnopolski 
Konkurs adresowany do Uczniów Szkół Ponadpodstawowych „Poznaj swoje prawa 
w pracy”. W II etapie zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy naszą szkołę 
reprezentowały laureatki etapu szkolnego Patrycja Głuszak oraz Monika Demkowicz. 

            Czytaj dalej →  

Konkurs Geograficzny „Odkryj świat z Poznaj Światem” 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 28 lutego 2020 | Aktualności, Olimpiady i konkursy  

  Nasi uczniowie po raz 17. wzięli 
udział w eliminacjach szkolnych konkursu sprawdzającego znajomość artykułów 
w miesięcznikach „Poznaj Świat”. W II etapie zawodów w Krośnie wezmą udział: 
Klaudia Wojtowicz z kl. 1ga, Bartłomiej Wojtowicz z kl. 4l, Szymon Mazur z kl. 3l 
i Aleksander Redman z kl. 4h. Gratuluję! 

X Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Podatkach 
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  Przez Administratora | 26 lutego 2020 | Aktualności  

Do finału wojewódzkiego Konkursu Wiedzy 
o Podatkach, który  odbędzie się 12.03.2020 r. w Wyższej Szkole Prawa i Administracji 
w Rzeszowie, awansowały dwie uczennice klasy trzeciej technikum ekonomicznego: 
Monika Demkowicz, Andżelika Wilczyńska. 

Temat przewodni tegorocznego konkursu to:    „PODATKI – źródło finansowania 
budżetu państwa i samorządów”. 

Plan lekcji 

  Przez Administratora | 23 lutego 2020 | Aktualności  

W zakładce  Podział Godzin  znajduje się nowy plan lekcji, obowiązujący od 24 lutego 
2020 r. 

WYWIADÓWKI 

  Przez Dyrekcje | 18 lutego 2020 | Aktualności  

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

  Przez Administratora | 14 lutego 2020 | Aktualności  
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W dniu 04 lutego 2020 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie 
uczeń klasy 3l Maksymilian Kluska otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów. 
Stypendia zostały wręczone przez wojewodę podkarpackiego panią Ewę Lenart 
i podkarpackiego kuratora oświaty panią Małgorzatę Rauch.  Stypendium zostało 
przyznane za uzyskanie promocji z wyróżnieniem i najwyższą średnią ocen w roku 
szkolnym 2018/2019 tj. 5,50. Serdecznie gratulujemy Maksymilianowi i życzymy mu 
dalszych sukcesów w nauce. 

      

Dzień Bezpiecznego Internetu 

  Przez Renata Gromek | 14 lutego 2020 | Aktualności  

 

Za nami Dzień Bezpiecznego Internetu. Sporo się działo – gazetki z materiałami na ten 
temat, prezentacja niektórych haseł przygotowanych przez klasy na godzinach 
wychowawczych, prezentacje filmów i teledysków, kwiz wiedzy o bezpiecznym 
internecie. Cieszy liczny udział uczniów i nauczycieli – to wszystko pomoże uczestnikom 
bezpieczniej funkcjonować online. W konkursie na hasła o bezpiecznym internecie 
nagrodę, czyli dzień bez pytania wygrywają klasy: 1gh, 1gż,1a i 3a. Gratulujemy! DBI 
przygotowali nauczyciele bibliotekarze przy pomocy samorządu uczniowskiego. 

KONKURS BIBLIJNY „TAJEMNICA MIŁOŚCI 
PRAWDZIWEJ ” 

  Przez Renata Gromek | 14 lutego 2020 | Aktualności  

13 lutego 2020 r. odbył się etap szkolny konkursu biblijnego 
organizowanego przez Wydział Nauki Katolickiej w Przemyślu oraz Podkarpackie 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Krośnie. Przedmiotem 
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tegorocznego konkursu była znajomość 1Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian. 
Do finału w Krośnie zakwalifikowały się: Agata Mielecka – I miejsce, Kinga 
Krzyżanowska – II miejsce, Sandra Stanisławska – III miejsce. Gratulujemy ! 

LAPBOOKI GEOGRAFICZNE 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 12 lutego 2020 | Aktualności  

 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA WYSTAWY PRAC UCZNIÓW KLASY 3A i 3L. 
Czytaj dalej →  

Wzór deklaracji przystąpienia do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

  Przez Administratora | 3 lutego 2020 | Aktualności  

Wzór deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
można pobrać w zakładce: 

EGZAMINY → EGZAMIN ZAWODOWY → Deklaracja przystąpienia. 

Konkurs fotograficzny dla uczestników projektów 
Erasmus+ 

  Przez Renata Gromek | 3 lutego 2020 | Aktualności  

Konkurs będzie przeprowadzony w następujących kategoriach: 

 pokaż plusy twojego Erasmusa+ – za pomocą jednego zdjęcia przedstaw to, co 
twoim zdaniem zyskałeś podczas udziału w projekcie; 

 najlepsze wspomnienie z wyjazdu – za pomocą jednego zdjęcia przedstaw swoje 
najpiękniejsze wspomnienie z wyjazdu i udziału w projekcie Erasmus+; 

Przedmiotem konkursu jest autorskie zdjęcie przedstawiające wydarzenie lub relację 
z działań projektowych. Zdjęcie powinno być zapisane w formacie jpg i mieć 
rozdzielczość nie mniejszą niż 2 MB (megabajty). Zgłoszenie do konkursu następuje 
przez wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie szkoły lub w bibliotece 
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szkolnej oraz dostarczenie w wersji elektronicznej zdjęcia do biblioteki szkolnej do dnia 
1 marca 2020.  

Dla wszystkich laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe takie jak: 
powerbank (2000 mAh), głośnik JBL GO, czytnik różnych typów kart pamięci, smart 
opaska, dual drive.Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana do dnia 15 marca. 

Szczegółowy regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa poniżej oraz w bibliotece 
szkolnej 

Regulamin konkursu fotograficznego . 

I miejsce w Półfinale Wojewódzkim w Unihokeju 

  Przez Janusza Rudego | 30 stycznia 2020 | Aktualności, Sport szkolny  

  Z dużą przyjemnością informujemy, że nasze dziewczęta zdobyły 
I miejsce w Półfinale Wojewódzkim Licealiady Szkół Ponadpodstawowych w Unihokeju. 

Zawody rozegrano w dniu 29 stycznia 2020 w hali sportowej PWSZ w Sanoku. 
W turnieju udział wzięło 6 drużyn, trzy z Sanoka, dwie z Krosna oraz jedna z Miejsca 
Piastowego. Zawody rozegrano  systemem „każdy z każdym”. Nasze dziewczęta 
rozegrały 5 meczy, z czego wygrały 4, a jeden zremisowały. Analogiczny wynik osiągnęły 
dziewczęta z II LO w Sanoku, o zwycięstwie zadecydował lepszy bilans bramkowy. 
Szkołę reprezentowały: Burka Oliwia, Cielemęcka Karolina, Femin Aleksandra, 
Helińska Natalia, Krokis Wiktoria, Osenkowska Oksana, Pituch Aleksandra, 
Pleśniarska Aleksandra, Proć Daniela, Sitarz Kinga, Tarnawczyk Wioleta oraz Żytka 
Julia. Dziewczętom oraz  trenerowi P. Radosławowi Zdybkowi serdecznie gratulujemy 
i życzymy powodzenia w Finale Wojewódzkim. 

Korekta planu lekcji 

  Przez Administratora | 20 stycznia 2020 | Aktualności  

Aktualny plan lekcji. 

Z ligi unihokeja do kadry 

  Przez Janusza Rudego | 7 stycznia 2020 | Aktualności, Sport szkolny  

  Aleksandra Pituch z kl. 1gl, kształcąca się w zawodzie technik logistyk, 
wzięła udział w zgrupowaniu reprezentacji Polski w unihokeju do lat 17 w Katowicach. 
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Aleksandra to jedna z zawodniczek UKS EKONOMIK SANOK, drużyny 
reprezentującej naszą Szkołę w rozgrywkach Sanockiej Ligi Kobiet w Unihokeju. 
Na zgrupowanie została zaproszona przez trenera kadry Przemysława Wójcikowskiego, 
jako jedna z sześciu dziewcząt wyróżniających się swoją grą w lidze. 

Przy okazji przypominamy, że poszczególne spotkania w ramach ligi rozgrywane są 
w hali Centrum Sportowo – Dydaktycznego PWSZ w Sanoku w poniedziałki, 
w godz. 16:30 – 17:30, a najbliższy mecz odbędzie się 13.01.2020 r. o godz. 16.30 z SP 
Niebieszczany. Zapraszamy do wspólnego kibicowania naszym dziewczętom. Źródło: 
Tygodnik Sanocki Nr 1 (1456). 

Nowy plan lekcji 

  Przez Administratora | 5 stycznia 2020 | Aktualności  

W zakładce Podział godzin znajduje się nowy plan lekcji obowiązujący w drugim 
semestrze. 

Relacja z wyjazdu do Niemiec 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 26 grudnia 2019 | Aktualności, LOP, Olimpiady i 
konkursy  

 

Aleksander Redman z kl. 4h i Dawid Kamyk z kl. 4a przebywali przez tydzień 
w Ośrodku Ekologicznym Spohns Hause w Gersheim w Niemczech. Pobyt był nagrodą 
za zwycięstwo w V edycji konkursu „Moje miejsce zamieszkania w procesie zmian”. 
Opiekę nad uczniami sprawowała p. Magdalena Tomkiewicz. 
Poniżej relacja z pobytu. 

Czytaj dalej →  

„Mocno w sercu czuję, zbliża się ten czas, kiedy Jezus 
będzie pośród nas” 

  Przez Renata Gromek | 22 grudnia 2019 | Aktualności  
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2 0 grudnia 2019 r. uczniowie klasy 1ga pod opieką p. Doroty Kozłowskiej 
przygotowali przedstawienie „Gość oczekiwany”  Zofii Kossak – Szczuckiej. Wątek 
sztuki został zaczerpnięty z popularnej legendy śląskiej. 

Pan Jezus nieustannie przychodzi do ludzi. Nie ma znaczenia wiek, płeć, stan 
majątkowy. Tylko od nas zależy, czy Go rozpoznamy i odpowiednio przyjmiemy. 
Postacie grane przez aktorów były pełne ekspresji i wyrazu, jakby rzeczywiście dzielili 
się aktualnie przeżywanymi rozterkami i trudnościami. Po przedstawieniu wysłuchano 
koncertu kolęd w wykonaniu uczennic klas: 1ż, 1h, 1gż, 3h i zespołu p. Pawła 
Bieganowskiego. Dekorację przygotowały uczennice klasy: 2ż i 1ga pod opieką 
p. Małgorzaty Błażejowskiej, p. Doroty Kozłowskiej 
i p. Krzysztofa Forysia. 

         

        

         

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – 
styczeń 2019 

  Przez Dyrekcje | 19 grudnia 2019 | Aktualności  
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Konkurs „Turbolandeskunde – Wędrówka po krajach 
niemieckiego obszaru językowego” 

  Przez Administratora | 19 grudnia 2019 | Aktualności  

W dniu 6 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku odbył się konkurs „ 
Turbolandeskunde – Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”. 
W konkursie wzięli udział uczniowie klasy 2a: Seweryn Sybidło i Patryk Jagieła. Ich 
zadaniem było wykazać się wiedzą o Szwajcarii. 

                  

Uczniów do konkursu przygotowała pani Magdalena Tomkiewicz. Opiekę nad uczniami 
podczas konkursu sprawowała pani Renata Słyszyk. 

DROBNE na DOBRE 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 18 grudnia 2019 | Aktualności, LOP  

 

Pomysł był dobry: zebrać niepotrzebne nikomu drobniaki i wpłacić na konto Polskiej 
Akcji Humanitarnej, żeby wesprzeć potrzebujących w Syrii, Ukrainie, Sudanie 
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Południowym… 
Technicznie okazało się to skomplikowane. Najpierw dwie wspaniałe dziewczyny, 
Monika i Klaudia z 3a, posegregowały bilon i policzyły pieniądze (na szczęście mamy 
w Ekonomiku liczarkę). Potem przez dwie godziny trzy miłe i cierpliwe pracownice 
Alior Bank liczyły pieniądze (już bez liczarki!). Ale chyba było warto, zebraliśmy 473,65 
zł! Dziękujemy wszystkim uczestnikom zbiórki! 

„Weź przyszłość w swoje ręce – finanse oczami licealisty” 

  Przez Renata Gromek | 16 grudnia 2019 | Aktualności  

12 grudnia 2019 roku w Instytucie 
Ekonomii i Finansów UR odbyła się gala finałowa projektu „Weź przyszłość w swoje 
ręce – finanse oczami licealisty” realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim 
w ramach programu edukacji ekonomicznej. Spośród 300 uczestników wcześniej 
odbytych warsztatów trzy uczennice technikum ekonomicznego: Karolina Chylińska – 
3a, Karolina Jankowska – 3a, Patrycja Głuszak – 2a przeszły do ścisłego finału 
rozgrywek, który odbył się w Rzeszowie. Czytaj dalej →  

Powiatowa Licealiada w Piłce Koszykowej 
  Przez Janusza Rudego | 12 grudnia 2019 | Aktualności, Sport szkolny  

 IV miejsce zdobyły nasze dziewczęta w Powiatowej Licealiadzie Szkół 
Ponadpodstawowych w Piłce Koszykowej. 

Zawody rozegrano w dniu 9 grudnia 2019 r. w hali sportowej I LO w Sanoku. Opiekę 
nad drużyną sprawowała P. Anna Dalska – Kindlarska. Dziewczętom dziękujemy 
za udział w zawodach i życzymy powodzenia za rok. 

Serduszka dla Prokocimia 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 12 grudnia 2019 | Aktualności  
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Prezenty dla dzieci z wrodzonymi wadami 
serca, które leczą się w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Prokocimiu, 
zostały zapakowane i czekają na na transport. Dziękuję wszystkim darczyńcom: p. A. 
Dubiel, p. B. Bogdan, p. J. Czeluśniak, p. S. Pelc-Szuryn, p. R. Słyszyk, p. E. Szwarczyk, 
p. A. Wal, Kasi z 2a, Andżelice z 3a, Kasi i Andżelice z 4a, absolwentkom Sandrze, 
Wiktorii i Kasi. Szczególne słowa podziękowania dla uczniów z klas 3l i 4l. 

XIII Konkurs Wiedzy Hotelarskiej „Z hotelem na Ty” 

  Przez Ewę Starego | 11 grudnia 2019 | Aktualności  

2 grudnia 2019 roku  odbyła się XIII 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 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 
oraz znajomością i zastosowaniem różnych elementów zastawy stołowej do serwowania 
śniadań hotelowych.  Dużą kreatywnością uczniowie wykazali się podczas prezentacji 
własnego spotu reklamowego ”Hotelu Marzeń” oraz dekoracyjnego składania 
ręczników. Każda drużyna  wykazała  się bardzo dobrą organizacją pracy, 
umiejętnością pracy zespołowej, dużą wiedzą i zdolnościami zawodowymi, co pokazała 
minimalna różnica punktów zdobytych przez poszczególne drużyny. 

 
Czytaj dalej →  

Święto Dziękczynienia 

  Przez Patryka Proroka | 10 grudnia 2019 | Aktualności  
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W ubiegły czwartek nasza szkoła obchodziła amerykańskie 
Święto Dziękczynienia. Celem tego dnia było przybliżenie uczniom historii i kultury 
Stanów Zjednoczonych. Czytaj dalej →  

Jakość i wiedza w promocji żywności 
  Przez Administratora | 9 grudnia 2019 | Aktualności  

25 listopada 2019 roku klasy 2ż i 3ż wybrały się na wycieczkę szkolną 
do Warszawy. Celem wyjazdu był udział w warsztatach i seminarium realizacji projektu 
„Polska wołowina wraca na stoły”.  Przez 3 dni uczniowie naszej szkoły uczestniczyli 
w wykładach profesorów z różnych uczelni wyższych. W pierwszy dzień wycieczki 
rozpoczęliśmy seminarium, następnie udaliśmy się na zorganizowane zwiedzanie 
Warszawy, gdzie zobaczyliśmy Stare Miasto, Zamek Królewski, pomnik Warszawskiej 
Syrenki oraz Pałac Kultury i Nauki. Wycieczka zakończyła się wizytą w galerii Złote 
Tarasy. Kolejny dzień zaczęliśmy wykładami na temat współczesnych trendów 
w technologii żywności, rynku wołowiny w Polsce i UE, odpowiedzieliśmy na pytanie: 
,,Jak rozwijać siebie i budować dobro społeczne?. 

 

     

Po południu braliśmy udział w zajęciach warsztatowych na temat: ,,Wołowina w handlu, 
gastronomii i kuchni” Czytaj dalej →  

III miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Siatkowej 

https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2019/12/10/swieto-dziekczynienia/#more-16687
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2019/12/09/jakosc-i-wiedza-w-promocji-zywnosci/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/bieganowski/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2019/12/09/jakosc-i-wiedza-w-promocji-zywnosci/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/wpisy/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2019/12/09/jakosc-i-wiedza-w-promocji-zywnosci/#more-16660
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2019/12/09/iii-miejsce-w-powiatowej-licealiadzie-w-pilce-siatkowej/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/068.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/076.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/504.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/120.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/101.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/078.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/199.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/140.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/414.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/212.jpg


  Przez Janusza Rudego | 9 grudnia 2019 | Aktualności, Sport szkolny  

 Kolejny sukces sportowy odnotowały oraz miłą niespodziankę 
sprawiły nam dziewczęta, zdobywając III miejsce w Powiatowej Licealiadzie Szkół 
Ponadpodstawowych w Piłce Siatkowej. 

Zawody odbyły się w dniach 5-6 grudnia w hali sportowej I LO w Sanoku. Dzień 
wcześniej o zwycięstwo walczyli chłopcy. Mimo dobrych spotkań i woli walki chłopcy 
swoje zawody zakończyli w fazie grupowej. Opiekunom oraz ich podopiecznym 
dziękujemy za udział w turnieju, a dziewczętom składamy dodatkowe gratulacje  
za zajęcie dobrego miejsca w ogólnej klasyfikacji. Opiekę nad drużynami sprawowali, 
dziewczęta: Anna Dalska – Kindlarska, chłopcy: Paweł Bieganowski. 

Agnieszka Magdziarczyk Wolontariuszką Roku 

  Przez Janusza Rudego | 8 grudnia 2019 | Aktualności, Wolontariat  

W dniu 5 grudnia 2019 r w  auli PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku odbyła się uroczysta 
Gala Wolontariatu, zorganizowana przez Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka 
oraz Powiatowe Centrum Wolontariatu w Sanoku. 

Jak co roku dziękując za ogrom pracy, doceniając zaangażowanie oraz chęci niesienia 
pomocy Powiatowe Centrum Wolontariatu wraz Zespołem Szkół nr 2 w Sanoku 
zorganizowało uroczystą Galę uwieńczającą Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 
Podczas Gali oprócz elementu artystycznego, jedną z najważniejszych części było 
nagrodzenie zasłużonych wolontariuszy. W tym roku tytuł Wolontariusza Roku 
otrzymała nasza uczennica Agnieszka Magdziarczyk, natomiast w rozstrzygniętym 
konkursie literackim, pt. „Ach ta dzisiejsza młodzież … czy na pewno?” w kategorii 
juniorzy pierwsze miejsce zdobyła Magdalena Lorenc, a trzecie Gabriela Szuba. Naszym 
nagrodzonym wolontariuszkom serdecznie gratulujemy. Drodzy Opiekunowie 
i Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu w dniu Waszego Święta chcielibyśmy 
Wam życzyć zapału do nowych wyzwań, radości ze spotkań z ludźmi, którym pomagacie 
i poczucia, że warto to robić! To dzięki takim osobom jak Wy ten Świat jest na Tak! 
Bardzo Wam dziękujemy za to, że jesteście i swoim bezinteresownym pomaganiem 
czynicie ten świat pięknym. Szczegółowa fotorelacja z Gali znajduje się na stronie: 
 https://www.korsosanockie.pl/wiadomosci/8951,miedzynarodowy-dzien-wolontariusza-
uroczysta-gala-w-sanoku-foto 
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Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej 
  Przez Janusza Rudego | 8 grudnia 2019 | Aktualności, Sport szkolny  

W dniach 5 – 6 grudnia 2019 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 stoczyli chłopcy, w drugim dziewczęta. 
Po dwudniowych zmaganiach sportowych klasyfikacja końcowa przedstawia się 
następująco: w kategorii chłopców: I miejsce zdobyli chłopcy z kl. 2l i 2ż, II miejsce 
przypadło reprezentacji z kl. 1gl, III miejsce z kl. 1ga i gż. W kategorii dziewcząt: 
I miejsce zdobyła reprezentacja kl. 3, II – kl. 1 (po gimnazjum), III – kl. 2. 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. 

           

Wyróżnienie w konkursie plastycznym 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 8 grudnia 2019 | Aktualności, Olimpiady i konkursy  

Praca Kamili Białowąs z klasy 1h dostała wyróżnienie 
w wojewódzkim konkursie plastycznym „W niezwykłym świecie obrazów mistrza 
Zdzisława Beksińskiego” zorganizowanym po raz pierwszy przez Muzeum Historyczne 
w Sanoku. Gratulujemy Kamili i nauczycielce plastyki p. Magdalenie Zając. 

Odkryj swój talent zawodowy w Zespole Szkół nr 1 
w Sanoku! 

  Przez Renata Gromek | 5 grudnia 2019 | Aktualności  
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W dniu 28 listopada, podczas Dnia Otwartego, prawie 350 uczniów z 18 szkół 
podstawowych z powiatu sanockiego, brzozowskiego i leskiego mogło zapoznać się 
z umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym zaprezentowanymi przez uczniów 
Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku. Odbyło się to w formie atrakcyjnych i różnorodnych 
pokazów. Czytaj dalej →  

Zawody okręgowe IV Olimpiady Statystycznej 
  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 4 grudnia 2019 | Aktualności, Olimpiady i konkursy  

 

Troje uczniów klasy 4a: Ola Femin, Kasia Mużył i Kamil Łącki reprezentowało ZS1 
w eliminacjach okręgowych Olimpiady Statystycznej na Uniwersytecie Rzeszowskim. 
Zawody otworzyli prorektor Kolegium Nauk Społecznych dr hab. Grzegorz Ślusarz 
i dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów dr hab. Ryszard Kata, gratulując 
uczestnikom awansu do drugiego etapu olimpiady. Słowa podziękowania dla opiekunów 
uczniów wygłosił dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie dr Marek Cierpiał-
Wolan. Wyniki zawodów poznamy wkrótce. 

III miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Tenisie Stołowym 

  Przez Janusza Rudego | 1 grudnia 2019 | Aktualności, Sport szkolny  

Po ostatnich sukcesach naszych dziewcząt dobry start odnotowali nasi chłopcy, 
zdobywając III miejsce w Powiatowej Licealiadzie Szkół Ponadpodstawowych w Tenisie 
Stołowym.  

Zawody rozegrano w dniach 27 i 29 listopada 2019 r. w hali sportowej I LO w Sanoku. 
Dwa dni wcześniej swoje zmagania tenisowe przeprowadziły dziewczęta, które 
ostatecznie uplasowały się na IV miejscu. Szkołę reprezentowali Tokarz Gabriel, 
Sołopatycz Kamil, Janik Krzysztof, Kociuba Martyna, Ekiert Gabriela oraz Pańczyk 
Ewelina. Wszystkim dziękujemy za udział w zawodach, a chłopakom gratulujemy 
osiągniętego wyniku sportowego. Opiekę w czasie turnieju sprawowali: dziewczęta – 
Paweł Bieganowski, chłopcy – Janusz Rudy. 
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Rozkład dzwonków w dniu 29.11.2019 r. 

  Przez Dyrekcje | 28 listopada 2019 | Aktualności  

 

Konkurs z wiedzy prawnej 

  Przez Janusza Rudego | 26 listopada 2019 | Edukacja prawna  

 W dniu 25 listopada 2019 r.  pięcioro naszych uczniów z kl. 1gl oraz 1l 
pod opieką Pani Iwony Biodrowicz wzięło udział w konkursie z wiedzy prawnej 
zorganizowanym dla szkół średnich z terenu Powiatu Sanockiego. 

W konkursie zorganizowanym w ZS nr 5 w Sanoku oprócz gospodarzy uczestniczyła 
młodzież z I Liceum im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku. Laureaci otrzymali 
opaski sportowe Mi Band 4 i 3, zaś wszyscy uczestnicy atrakcyjne materiały promocyjne 
Powiatu Sanockiego. Konkurs zorganizowała i przeprowadziła „Pasieka” – Fundacja 
Rozwoju i Wsparcia z siedzibą w Rzeszowie, posiadająca status Organizacji Pożytku 
Publicznego w ramach zadania publicznego dotyczącego prowadzenia Punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej, realizowanego przy finansowaniu ze środków 
otrzymanych od Powiatu Sanockiego. 
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Awans do etapu Regionalnego Ogólnopolskiego Konkursu 
Państwowej Inspekcji Pracy 

  Przez Janusza Rudego | 20 listopada 2019 | Edukacja prawna  

Monika Demkowicz z kl. 3a oraz Patrycja Głuszak z kl. 2a zakwalifikowały się do etapu 
Regionalnego Ogólnopolskiego Konkursu PIP, pt. „Poznaj swoje prawa w pracy„. 

W etapie szkolnym konkursu uczestniczyło 16 uczniów. Zadaniem konkursowym było 
udzielenie odpowiedzi na pytania z testu wiedzy z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Organizatorem 
konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektorat Pracy i okręgowe 
inspektoraty pracy). Konkurs realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra 
Edukacji Narodowej. Etap regionalny zostanie przeprowadzany do 10 marca 2020 r. 
w Rzeszowie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. Monice 
i Patrycji gratulujemy awansu i życzymy powodzenia w kolejnym etapie. Etap szkolny 
konkursu zorganizował oraz opiekę merytoryczną sprawował P. Janusz Rudy. 

        

III miejsce Dziewcząt w Rejonowej Licealiadzie 
w Unihokeju 

  Przez Janusza Rudego | 17 listopada 2019 | Aktualności, Sport szkolny  

 III miejsce i awans do Półfinału Wojewódzkiego zdobyły nasze dziewczęta 
w unihokeju rozegranym w ramach Licealiady Szkół Ponadpodstawowych. 

Jak co roku nasze dziewczęta nie zawiodły, przedłużając nam emocje i dając nadzieję 
na zajęcie I miejsca w Finale Wojewódzkim. Chłopcom, niestety, nie udało się powtórzyć 
sukcesu z ubiegłego roku, swoje rozgrywki zakończyli w fazie grupowej. Zawody odbyły 
się w dniach 13,15.11.2019 r. w hali sportowej PWSZ w Sanoku. Wszystkim dziękujemy 
za udział w zawodach. Dziewczętom gratulujemy i życzymy powodzenia w półfinale. 
Opiekę nad młodzieżą sprawowali: drużyna dziewcząt – P. Radosław Zdybek, drużyna 
chłopców – P. Janusz Rudy. 
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Rozkład dzwonków w dn. 19-22.11.2019 r. 

  Przez Dyrekcje | 15 listopada 2019 | Aktualności  

 

Praktyka zawodowa w Irlandii w ramach Erasmus+ 

  Przez Renata Gromek | 13 listopada 2019 | Aktualności  

 

  

  

  

W dniach 30.09 – 25.10.2019 r. dwudziestu uczniów z klasy 3a i 3l przebywało 
na praktyce zawodowej w Irlandii, w Sligo – pięknie położnym miasteczku 
na nad Oceanem Atlantyckim. Podczas pobytu uczniowie pracowali w różnorodnych 
i ciekawych zakładach pracy, m. in. w supermarketach TESCO i Mr’ Price, w biurze 
rachunkowym, w sklepach sieci CENTRA, w galerii sztuki The Model, a nawet 
w warsztacie samochodowym. Wszystkie te firmy gwarantowały staże wysokiej jakości, 
realizowały uzgodniony ze szkołą program, który posiada wiele walorów edukacyjnych 
i umożliwił zdobycie wiedzy i umiejętności na wysokim poziomie. Czytaj dalej →  
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IV Olimpiada Statystyczna 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 11 listopada 2019 | Aktualności, Olimpiady i konkursy  

   

W dniu 7 listopada odbyły się zawody szkolne IV Olimpiady Statystycznej, 
w której wzięło udział 3117 uczniów z 332 szkół w Polsce. W ZS 1 w eliminacjach 
uczestniczyło dziesięcioro uczniów z klasy 4a. Do kolejnego etapu olimpiady komisje 
okręgowe mogą zakwalifikować 3 najlepsze osoby z każdej szkoły z min. 50% punktów 
możliwych do zdobycia oraz do 100 uczestników z najlepszymi wynikami w Polsce, 
którzy zajęli dalsze miejsca w szkołach. Komisja szkolna ZS1 rekomenduje do zawodów 
okręgowych troje uczniów ZS1 : Kamila Łąckiego, Aleksandrę Femin oraz Katarzynę 
Mużył. Ostateczne wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone 18 XI i być może w grupie 
dodatkowych 100 osób znajdzie się jeszcze troje naszych uczniów, którzy spełniają 
podane w regulaminie kryteria. 

Bardzo dziękuję p. Renacie Gromek za przeprowadzenie zawodów oraz wykonanie 
zdjęć. 

Sukces w Ogólnopolskim Konkursie Mistrzowie i Patrioci 

  Przez Janusza Rudego | 8 listopada 2019 | Aktualności, Sport szkolny  

 Z największą przyjemnością informujemy, że nasza uczennica 
Martyna Niżnik z klasy 4ż zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Mistrzowie 
i Patrioci” organizowanym przez Fundację Instytut Łukasiewicza pod Patronatem 
Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. 

Martyna zainspirowana życiorysem naszego lokalnego tenisisty, trenera i działacza 
sportowego Śp. Eugeniusza Czerepaniaka przygotowała pracę na jeden z trzech 
tematów, tj. „Który z mistrzów polskiego sportu zaangażowany w walkę o losy Ojczyzny jest 

Ci najbliższy? Napisz, dlaczego jego życiorys może być inspiracją i stanowić wzór 
patriotyzmu”. Warto nadmienić, że na konkurs napłynęło 1200 prac z całej 
Polski. Uroczystość rozdania nagród odbędzie się 10 grudnia 2019 r. w Pałacu 
Prezydenckim z udziałem Prezydenta RP, a zwycięska praca ukaże się w wydawnictwie 
podsumowującym projekt. Pragniemy przypomnieć, że w konkursie o laur zwycięstwa 
aplikowało jeszcze czterech naszych uczniów, a byli to: Marta Szyca, Sandra Guśtak, 
Aleksander Redman oraz Maria Basarab. Do udziału w konkursie zachęcił oraz postacią 
Śp. Eugeniusza Czerepaniaka zainspirował Janusz Rudy. Gratulujemy Martynie 
oraz jej opiekunce prof. Joannie Albigowskiej, pod kierunkiem której została 
przygotowana zwycięska praca. 
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Wystawa z okazji Narodowego Święta Niepodległości 
  Przez Janusza Rudego | 8 listopada 2019 | Aktualności, Sport szkolny  

 Zapraszamy oraz zachęcamy do obejrzenia wystawy przygotowanej 
z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

Wystawa „Mistrzowie i Patrioci” prezentuje wybitne grono sportowców II RP, 
którzy odznaczyli się szczególnymi zasługami dla kraju. Wystawa zlokalizowana jest 
na I piętrze obok biblioteki szkolnej. Ekspozycję przygotowały w ramach przedmiotu 
wychowanie fizyczne dziewczęta z klasy 3h: Burka Oliwia, Głód Mariola, Guśtak 
Sandra, Irvolino Luana, Inglot Aleksandra, Miazga Anna oraz Przyboś Natalia. Opiekę 
merytoryczną nad młodzieżą sprawował Janusz Rudy. Materiały do wystawy zostały 
pozyskane ze strony internetowej: http://mistrzowieipatrioci.pl/bohaterowie/ 

         

Kwestowanie na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie 
im. Św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Sanoku 

  Przez Bogdan Chomiszczak | 6 listopada 2019 | Aktualności  

W dniu 1 listopada, nasi wolontariusze jak co roku, włączyli się w pomoc 
potrzebującym. 
W tym roku wspieraliśmy Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Św. 
ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Sanoku, kwestując na Cmentarzu Centralnym 
na ul. Rymanowskiej. Za swój wolny czas, poświęcony potrzebującym, dziękujemy 
następującym uczennicom: Kinga Szpojnarowicz i Maja Piecuch z klasy 2h, Patrycja 
Biesiada i Anita Czuchry z klasy 2a oraz Halszka Bałon i Magdalena Lorenc z klasy 4h. 

 

PILNY KOMUNIKAT 

  Przez Dyrekcje | 6 listopada 2019 | Aktualności  
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Międzyklasowy konkurs „Smaki jesieni”. 
  Przez Administratora | 5 listopada 2019 | Aktualności  

    

     

W dniu 24.10.2019 r. w pracowni technologicznej ZS nr1 w Sanoku odbył się 
międzyklasowy konkurs kulinarno – cukierniczy zorganizowany przez uczniów z klasy 3 
technikum żywienia i usług gastronomicznych. Celem konkursu było doskonalenie 
umiejętności kulinarnych uczniów, rozbudzenie inicjatywy i pomysłowości uczniów, 
podniesienie poziomu kształcenia zawodowego. Do konkurs przystąpili uczniowie z klasy 
o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych: 1ż, 1gż, 2ż, 3ż. Warunkiem 
przystąpienia było opracowanie receptury własnej i przygotowanie wyrobu słonego lub 
słodkiego inspirowanego smakami jesieni. Czytaj dalej →  

Podróż do Namibii 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 4 listopada 2019 | Aktualności, LOP  

 

Ponad dwustu uczniów pod opieką p. Elżbiety Grzeszczak i p. Małgorzaty Chomiszczak 
wzięło udział w spotkaniu z podróżnikiem z firmy Trzask. Zgromadzeni podziwiali 
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najszybszego kota, pustynię Namib zimą oraz potężny meteoryt Hoba. Poznali także 
codzienne życie Buszmenów, sposoby na utrzymanie higieny bez wody stosowane 
przez plemię Himba oraz historię niecodziennych strojów ludu Herero. 

Dziękuję nauczycielom wychowania fizycznego za udostępnienie sali na prezentację, 
a chłopcom z klasy 4l za pomoc przy organizacji spotkania. 

http://trzask.pl/namibia-informacje-co-zawiera-prezentacja/ 

IV miejsce dziewcząt w szczypiorniaku 

  Przez Janusza Rudego | 31 października 2019 | Aktualności, Sport szkolny  

IV miejsce zdobyły nasze dziewczęta w Powiatowej Licealiady Szkół 
Ponadpodstawowych w Piłce Ręcznej. Chłopcy zakończyli swoje rozgrywki w fazie 
grupowej. Zawody odbyły się w dniach 28, 30.10.2019 r. w hali sportowej I LO 
w Sanoku. W skład szerokiej reprezentacji szkolnej weszli. Drużyna chłopców: Biłas 
Jakub, Drozd Przemysław, Fus Seweryn, Hoksa Dawid, Majda Mateusz, Mermer 
Michał, Przystasz Kacper, Różycki Hubert, Słysz Grzegorz, Stańczak Paweł, Tokarz 
Gabriel, Winiarz Dawid, Wolwowicz Filip. Drużyna dziewcząt: Czuchry Anita, Fryś 
Claudia, Karaczkowska Karolina, Małek Oliwia, Mazur Patrycja, Młynarczyk 
Aleksandra, Pach Karolina, Pańczyk Ewelina, Pawłowska Magdalena, Pituch 
Aleksandra, Sabat Weronika, Śnieżek Agnieszka, Wronowska Natalia, Żyrawiecki 
Vanessa. Wszystkim dziękujemy za udział w zawodach, szczególnie za zaangażowanie 
i wolę walki. Opiekę na drużynami sprawował: Radosław Zdybek. 

                

XI zbiórka ZSEE i zużytych baterii 
  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 31 października 2019 | Aktualności, LOP  

 

Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział w jedenastej już zbiórce 
elektroodpadów i baterii w ZS1. Zebraliśmy 250 kg zużytych baterii i 790 kg odpadów 
elektrycznych i elektronicznych, które zostały odebrane przez firmę Remondis.  

III miejsce w Półfinale Wojewódzkim w Badmintonie 

  Przez Janusza Rudego | 30 października 2019 | Aktualności, Sport szkolny  
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Bardzo dobry występ odnotowały nasze dziewczęta Anita Czuchry oraz Katarzyna 
Filipowicz zdobywając III miejsce w Półfinale Wojewódzkim Licealiady w Badmintonie. 

Dzień późnej swoje mecze rozegrali chłopcy, kończąc swój występ w rozgrywkach 
grupowych. Drużynę chłopców reprezentowali: Kamil Łącki, Paweł Stańczak 
oraz Krystian Zych. Chłopakom dziękujemy za udział w zawodach, dziewczętom 
gratulujemy osiągniętego wyniku sportowego i życzymy równie dobrego występu  
za rok. Zawody rozegrano w dniach 29-30.10.2019 r. w hali sportowej ZS nr 3 
w Sanoku. Opiekę nad młodzieżą  w trakcie zawodów sprawował Janusz Rudy. 

                      

              

Rozkład dzwonków w dniu 31.10.2019 r. – lekcje skrócone 

  Przez Dyrekcje | 30 października 2019 | Aktualności  

 

Niepodległościowy Turniej Piłki Halowej 
  Przez Janusza Rudego | 29 października 2019 | Aktualności, Sport szkolny  
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  24 października 2019 r. w hali sportowej Zespołu Szkół nr 3 w Sanoku 
został rozegrany II Halowy Niepodległościowy Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty 
Sanockiego. 

W zawodach wzięło udział sześć drużyn, reprezentujących sanockie szkoły 
ponadpodstawowe, w tym również nasza reprezentacja. Szkołę 
reprezentowali: Stańczak Paweł, Mermer Michał, Przystasz Kacper, Orawiec Michał, 
Stabryła Szymon, Łącki Kamil, Mermer Jan, Biłas Jakub, Walwowicz Filip, Majda 
Mateusz, Rózycki Hubert, Rygiel Mateusz, Drozd Przemysław. Opiekun/trener – 
Radosław Zdybek. Szczegółowa klasyfikacja i fotorelacja znajduje się 
na stronie: https://esanok.pl/2019/halowy-turniej-niepodleglosciowy-druzyny-
rywalizowaly-o-puchar-starosty-sanockiego-00e8po.html 

Wycieczka przedmiotowa klas pierwszych: „Szlakiem 
sakralnych śladów wielokulturowości regionu” 

  Przez Administratora | 29 października 2019 | Aktualności  

8 października 2019 46 uczniów z klas 1ga, 1gh i 1gl 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,  który oprowadził 
grupę po cerkwi, opowiadając o wspólnych, chrześcijańskich korzeniach, 
podobieństwach i różnicach.  Kolejnym etapem był Morochów, gdzie uczniowie zwiedzili 
zabytkową, prawosławną cerkiew i wysłuchali prelekcji p. Severine Feleńczak. 
Po interesującym spotkaniu udaliśmy się do Haczowa i Bliznego, aby zwiedzić jedne 
z najcenniejszych zabytków naszego regionu- wspaniałe, gotyckie kościoły,  wpisane  na  
Listę światowego dziedzictwa UNESCOWycieczkę zorganizowała p. Agnieszka Wal, 
a opiekę nad uczestnikami sprawowały również  p. Joanna Albigowska i p. Monika 
Terebecka. 

  

Szkolenie wolontariuszy w Zboiskach. 

  Przez Bogdan Chomiszczak | 28 października 2019 | Aktualności  

W dniach 4-5 października 2019 w Ośrodku w Zboiskach, odbyło się spotkanie 
szkoleniowe wolontariuszy Powiatowego Centrum Wolontariatu w Sanoku. 
W spotkaniu wzięli udział wolontariusze z naszej szkoły. Uczestniczyli oni w prelekcjach 
i warsztatach, między innymi: ” Bezpieczeństwo i Samoobrona”, przeprowadzony 
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przez przedstawicieli policji, „Błędne koło uzależnień – trzeźwość to określony styl 
życia” oraz „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, po którym wolontariusze mogli 
przystąpić do egzaminu i uzyskać cenny certyfikat. Odbyli również spotkanie 
z burmistrzem miasta Sanoka, panem Tomaszem Matuszewskim, który wygłosił wykład 
pt. „Jak ważny jest wolontariat dla społeczeństwa Sanoka”. Następnie pani Marta Głód 
wygłosiła prelekcję na temat „Wolontariusz – rodzaje form pomocy”. Uczniowie mieli 
okazję do odbycia indywidualnych rozmów z panią psycholog . To spotkanie było 
również okazją do spędzenia czasu z wolontariuszami z innych szkół średnich z Sanoka 
i integrowania się. 

 

 

 

 

 
 
 

Wywiadówka 

  Przez Dyrekcje | 25 października 2019 | Aktualności  
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XI ZBIÓRKA ZSEE I ZUŻYTYCH BATERII 24 i 25 
października 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 24 października 2019 | Aktualności, LOP  

Serdecznie zapraszam do udziału w XI zbiórce elektrośmieci (wszystkie 
urządzenia na prąd lub baterie) oraz zużytych baterii. W poprzednich latach zebraliśmy 
łącznie ponad 52 tony ZSEE! Uczniowie, którzy wezmą udział w akcji, mają możliwość 
zdobycia talonu zwalniającego z pytania, który będzie można wykorzystać do końca 
I semestru. Wystarczy przynieść jedną dużą sztukę ZSEE (np. pralka, telewizor, 
monitor) lub trzy mniejsze (np. suszarka, prostownica, golarka). Przewidziane są 
również oceny z geografii za postawę ekologiczną i punkty z zachowania. Do udziału 
w zbiórce zachęcam nauczycieli i innych pracowników szkoły, członków rodzin uczniów, 
ich sąsiadów i znajomych. 

Wycieczka logistyków do Portu Lotniczego Rzeszów – 
Jasionka 

  Przez Janusza Rudego | 23 października 2019 | Aktualności  

W dniu 22 października 2019 r. uczniowie z klasy 4 technikum logistycznego odbyli 
wycieczkę przedmiotową do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka. 

W trakcie 3 godzinnego zwiedzania Portu uczniowie zapoznali się z organizacją 
terminalu pasażerskiego oraz terminalu General Aviaton. Zgodnie z indywidualnie 
uzgodnionym programem młodzież miała możliwość zapoznania się funkcjonowaniem 
Lotniskowej Służby Ratowniczo – Gaśniczej, zwiedziła terminal Cargo oraz odbyła 
przejazd autobusem płytowym po infrastrukturze Lotniska. W trakcie wizyty 
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spotkaliśmy się również z naszą uczennicą Natalią Cyganik z klasy 3l, która obecnie 
realizuje praktykę zawodową w Punkcie Obsługi Pasażera. Wyjazd zorganizowali 
p. Janusz Rudy oraz p. Jadwiga Czeluśniak. 

 

Eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy o Żywieniu 
i Żywności 
  Przez Administratora | 23 października 2019 | Aktualności  

 Marta Szyca z klasy 3 technikum i Błażej Wójcik z klasy 4 technikum w zawodzie 
technik żywienia  i usług gastronomicznych zwyciężyli w eliminacjach szkolnych XXIV 
edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Tematem wiodącym tej edycji jest 
„Żywienie a profilaktyka nadwagi i otyłości”. Uczniowie sprawdzą swoje siły na etapie 
okręgowym, który odbędzie się 03 stycznia 2020 r. w Rzeszowie. 

Eliminacje szkolne odbyły się 15.10.2019r., zwycięzcom życzymy sukcesów na kolejnym 
etapie zmagań konkursowych. 
Etap szkolny przeprowadzili nauczyciele przedmiotów gastronomicznych: Krzysztof 
Indyk, Agata Wójcik. 

Superior, DeLux, Wellness i Spa – wycieczka hotelarzy 
do Rzeszowa 

  Przez Ewę Starego | 22 października 2019 | Aktualności  

W dniu 15 października 2019 klasa 3h technikum hotelarskiego wraz z p. E.Starego 
i p. M.Terebecką przebywała  na wycieczce w Rzeszowie. Był to wyjazd, który łączył 
w sobie cele przedmiotowe, integracyjne oraz realizację w praktyce programu 
specjalizacji ”Organizator imprez okolicznościowych, turystycznych i czasu wolnego”. 
Program wycieczki wypełniony był zwiedzaniem rzeszowskich hoteli o wysokim 
standardzie: Blu Diamond****, Grand**** i Bristol*****. Hotele te  obsługują głównie 
gości biznesowych i cieszą się bardzo dobrą opinią gości. Pomimo bardzo dużego 
obłożenia, dzięki uprzejmości personelu zwiedziliśmy w każdym z hoteli cały kompleks: 
część recepcyjną, gastronomiczną,  pokoje hotelowe, rekreacyjną i strefy Spa.  Duże 
wrażenie zrobiła architektura obiektów, nowoczesne wyposażenie i  urządzenie wnętrz, 
jak również szeroka oferta świadczonych usług. Popołudnie wypełniliśmy wspólnym 
wyjściem do kina Helios na film „Jocker”. 
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Podczas wycieczki dopisywała piękna pogoda i dobry humor, do domu wszyscy wrócili 
w świetnym nastroju, pełni wrażeń i nowych doświadczeń. 

   

 

Ogólnopolski Konkurs „Mistrzowie i patrioci” 

  Przez Janusza Rudego | 19 października 2019 | Aktualności  

 Pięcioro naszych uczniów aplikuje do elitarnego grona zwycięzców 
w Ogólnopolskim Konkursie „Mistrzowie i Patrioci”, objętym Patronatem Narodowym 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania 
Niepodległości. 

Marta Szyca, Maria Basarab, Sandra Gustak, Olek Redman oraz Martyna Niżnik 
to grupa naszych uczniów, którzy aplikują do elitarnego grona zwycięzców 
w Ogólnopolskim Konkursie „Mistrzowie i Patrioci”, objętym Patronatem Narodowym 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Zadanie konkursowe polegało 
na przygotowaniu samodzielnej pracę na jeden z wybranych tematów dotyczący 
wybitnych postaci polskiego sportu, które odznaczyły się szczególnymi zasługami dla 
kraju w czasie II wojny światowej. Konkurs organizowany jest przez Fundację Instytut 
Łukasiewicza w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas uroczystej gali w Pałacu 
Prezydenckim. Za wszystkich uczestników trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. 
Opiekę merytoryczną nad młodzieżą sprawowali: Janusz Rudy, Joanna Albigowska 
oraz Agnieszka Kutiak. 

Święto Szkoły i Otrzęsiny 

  Przez Renata Gromek | 18 października 2019 | Aktualności  
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11 października 2019 roku nasza szkoła obchodziła uroczyście Święto Szkoły połączone 
z otrzęsinami. Po ślubowaniu uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie włączeni 
do wspólnoty szkolnej. Uroczystość przygotowała klasa 2h. Zdjęcia zostały wykonane 
przez Kamilę Białowąs. 

 

17. Objazdowy Festiwal Filmowy „WATCH DOCS. Prawa 
człowieka w filmie” 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 17 października 2019 | Aktualności, Edukacja 
prawna, LOP  

 

Uczniowie klas 1h, 2h i 4a obejrzeli filmy „Centralny dworzec autobusowy” i „Punkt 
krytyczny. Energia OdNowa”. Pierwszy opowiadał o jednym z największych dworców 
autobusowych świata w Tel Awiwie oraz jego mieszkańcach. Drugi poświęcony był 
zmianom klimatu związanym ze spalaniem paliw kopalnych. Opiekę nad uczniami 
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sprawowały: p. A. Dubis, p. A. Kutiak, p. J. Matuszek, p. E. Szwarczyk i p. M. 
Chomiszczak 

Pielgrzymka maturzystów 

  Przez Renata Gromek | 15 października 2019 | Aktualności  

 

  

  

  

W sobotę 5 października 2019 r. uczniowie czwartych klas technikum uczestniczyli 
w corocznej pielgrzymce maturzystów na Jasną Górę, która w tym roku przebiegała 
pod hasłem: „Oto ja”. Centralnym punktem pielgrzymki była Eucharystia, 
której przewodniczył bp Stanisław Jamrozek. W wygłoszonej homilii mówił: „ Dzisiaj, 

kiedy przeżywamy to nasze spotkanie tu, na Jasnej Górze, i tym hasłem przewodnim jest 
„Oto j”, to trzeba sobie uświadomić, że każdy z nas tak bardzo osobiście powinien 
powiedzieć: Panie, staję przed Tobą, ta moja wiara jest jeszcze słaba, ale wierzę, że Ty 

możesz ją wzmocnić, że możesz mi przyjść z pomocą. I kiedy stajemy w tej gotowości 
przed Panem, to żebyśmy byli także w stanie powiedzieć, że skoro mnie tu stawiasz, to mnie 

też posyłaj.” Zgromadzeni na Jasnej Górze maturzyści uczestniczyli również 
w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, Apelu Jasnogórskim, a także wysłuchali konferencji 
wygłoszonej przez ks. Marka Studenskiego. Opiekę nad młodzieżą sprawowali: 
p. Agnieszka Kutiak, p. Elżbieta Grzeszczak, p.  Małgorzata Błażejowska, p. Dorota 
Kozłowska, p. Krzysztof Foryś. 

Prezent na Dzień Nauczyciela 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 13 października 2019 | Aktualności  
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Edukacyjna Wartość Dodana 2017-2019 

Medal Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli ZS 
nr 1 

  Przez Dyrekcje | 11 października 2019 | Aktualności  

Pani Beata Liszka i Pan Wojciech Jodłowski – na wniosek dyrektora szkoły – zostali 
wyróżnieni Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

W ten sposób zostało docenione Ich zaangażowanie w pracę, sukcesy uczniów, wyniki 
egzaminów zawodowych z przedmiotów ekonomicznych i logistycznych. 

Gratulacje dla Nauczycieli i  życzenia satysfakcji z pracy i w życiu osobistym. 

 

III miejsce w Powiatowej Licealiadzie Szachowej 

  Przez Janusza Rudego | 10 października 2019 | Aktualności, Sport szkolny  

III miejsce zajęli nasi szachiści w Powiatowej Licealiadzie Szachowej. Szkołę 
reprezentowali: Szul Paweł, Jan Zając, Patryk Chrząszcz, Fryś Claudia oraz Pasławska 
Magda. Zawody rozegrano w dniu 10.10.2019 r. w II LO w Sanoku. Opiekę 
nad młodzieżą sprawował Janusz Rudy. 

             

UKS Ekonomik w rywalizacji o puchar Wilków 
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  Przez Janusza Rudego | 9 października 2019 | Aktualności, Sport szkolny  

 W dniu 7 października 2019 r. zainaugurowano Sanocką Ligę Unihokeja 
Kobiet. 

Do rywalizacji zgłosiły się cztery drużyny AZS PWSZ Sanok, II Liceum 
Ogólnokształcące w Sanoku, Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach oraz nasza drużyna 
UKS Ekonomik. Poszczególne spotkania będą rozgrywane w hali Centrum Sportowo – 
Dydaktycznego PWSZ w Sanoku w poniedziałki w godz. 16:30 – 17:30. Mecze kobiet 
poprzedzać będą bezpośrednio rozgrywki Sanockiej Ligi Unihokeja. Nasze dziewczęta 
w pierwszym meczu zmierzyły się z AZS PWSZ Sanok. Zapraszamy do wspierania 
naszych zawodniczek i gorącego dopingu. Opiekę trenerską nad drużyną pełni Pan 
Radosław Zdybek wspomagany przez Pana Janusz Rudego. Wyniki z pierwszego dnia 
zmagań oraz szczegółowa fotorelacja znajduje się 
na stronie https://www.korsosanockie.pl 

Europejski Dzień Języków 

  Przez Patryka Proroka | 8 października 2019 | Aktualności  

 
26 września 2019 odbył się w naszej szkole Europejski Dzień Języków zorganizowany 
przez nauczycieli języków obcych. 
Na program złożyły się cztery konkurencje, a mianowicie: Czytaj dalej →  

Liga lekkoatletyczna szkół ponadgimnazjalnych 

  Przez Janusza Rudego | 8 października 2019 | Aktualności, Sport szkolny  

  Znamy już wyniki klasyfikacji końcowej drużynowej startu naszych 
uczniów w lidze lekkoatletycznej szkół ponadgimnazjalnych. 

W kategorii dziewcząt spośród szkół powiatu sanockiego zajęliśmy trzecie miejsce, 
w rejonie piąte. W kategorii chłopców zostaliśmy sklasyfikowani na czwartym miejscu, 
w rejonie na piątym. Program imprezy obejmował: biegi krótkie, biegi długie, skok 
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w dal, pchnięcie kulą, rzut dyskiem i oszczepem oraz sztafetę 4 x 100 m. Zawody odbyły 
się 25 września 2019 r. na stadionie lekkoatletycznym MOSiR w Sanoku. Opiekę 
na uczniami sprawowali Pan Paweł Bieganowski oraz Pani Anna Dalska – Kindlarska. 
Młodzieży serdecznie dziękujemy za udział w zawodach i godne reprezentowanie szkoły. 

Konkurs historyczny „Chcieliśmy tylko wolnej Polski!” 

  Przez Administratora | 8 października 2019 | Aktualności  

 

Warsztaty prawne dla uczniów 

  Przez Janusza Rudego | 5 października 2019 | Aktualności, Edukacja prawna  

 W dniu 27 września 2019 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty prawnicze 
dla uczniów. Organizatorem warsztatów była Fundacja PASIEKA – Fundacja Rozwoju 
i Wsparcia z siedzibą w Rzeszowie. W spotkaniu wzięła udział młodzież z klasy 1gh, 1l, 
1gż oraz 1gl. Zajęcia przeprowadził Prezes Fundacji Pan Karol Grześkiewicz. 
Koordynatorem projektu z ramienia szkoły był Janusz Rudy. 

Deklaracja maturalna [MATURA 2020] 

  Przez Administratora | 26 września 2019 | Aktualności  
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Deklaracja maturalna MATURA 2020 – INSTRUKCJA 

Deklaracja maturalna MATURA 2020 – załącznik 1a – POBIERZ 

Deklarację do matury należy podpisać w wymaganych miejscach 
i złożyć na ręce wychowawcy klasowego w nieprzekraczalnym 

terminie do 30 września. 

Zebranie z rodzicami 

  Przez Dyrekcje | 18 września 2019 | Aktualności  

 

Plan lekcji 

  Przez Administratora | 13 września 2019 | Aktualności  

W zakładce Podział godzin znajduje się plan lekcji, obowiązujący od 16. września 2019 
r. 

Deklaracja przystąpienia do egzaminów z kwalifikacji – 
rok 2020 

  Przez Administratora | 4 września 2019 | Aktualności  

Deklarację przystąpienia do egzaminów z kwalifikacji możesz pobrać TUTAJ 

  

Wykaz egzaminów z kwalifikacji.  

Sesja syczeń – luty 2020 
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Symbol kwalifikacji: A.32 
Nazwa  kwalifikacji: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji 
w jednostkach organizacyjnych 
Symbol zawodu: 333107 

 

Symbol kwalifikacji: A.36 
Nazwa  kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości 
Symbol zawodu: 331403 

 

Symbol kwalifikacji: T. 12 
Nazwa  kwalifikacji: Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 
Symbol zawodu: 422402 

 

Symbol kwalifikacji: T. 15 
Nazwa  kwalifikacji: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 
Symbol zawodu: 343404 

 

  

Plan lekcji 

  Przez Administratora | 30 sierpnia 2019 | Aktualności  

W zakładce Podział godzin znajduje się plan lekcji obowiązujący od 2. września 2019 r. 
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