
 

Wydarzenia roku szkolnego  

2020/2021 

VI Olimpiada Statystyczna 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 4 listopada 2021 | Aktualności, Olimpiady i konkursy  

 

  Organizatorami zawodów są Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne, 
MEiN współfinansuje organizację Olimpiady. W pierwszym etapie zawodów wzięło udział 11 uczniów 
z klasy 3ga, sześcioro z nich spełniło podstawowy warunek kwalifikacji do zawodów okręgowych, czyli 
zdobycie co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów. Komisja Szkolna OS może jednak 
zakwalifikować tylko trzech zawodników, którzy zdobyli największą liczbę punktów, zwycięzcami są: 
Patryk Chrząszcz, Weronika Mrózek i Sandra Stanisławska. Gratulujemy! 

Zawody przeprowadziły p. Jolanta Semenowicz i p. Małgorzata Chomiszczak. 

https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/index.html 

 Czytaj PL 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 4 listopada 2021 | Aktualności, Biblioteka  

  Dwanaście bestsellerów, e-booki i audiobooki, dostępnych za darmo przez cały listopad. 
W jaki sposób można skorzystać? Ściągnij darmową aplikację Woblink, zeskanuj kod z plakatu 
i czytaj lub słuchaj za darmo do końca listopada. Miłej lektury! 

https://akcja.czytajpl.pl/?utm_medium=email&utm_source=getresponse&utm_content=Plakat+do+a
kcji+Czytaj+PL+i+Upoluj+swoj+ksik&utm_campaign=Upoluj+swoj%C4%85+ksi%C4%85%C5%B
Ck%C4%99+-+szko%C5%82y 

AKCJA „CZYSTY LAS” 

  Przez Administratora | 3 listopada 2021 | Aktualności  

W dniu 29 października uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu, pod opieką 
prof. Joanny Matuszek, wzięli udział w akcji charytatywnego sprzątania lasu, należącego do Parku 
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Krajobrazowego Gór Słonnych, w okolicach „Królewskiej Studzienki”. Od  godziny 10:00 uczniowie 
klas 1 i 2 rozpoczęli prace porządkowe pod nadzorem koordynatora akcji pana Piotra Kutiaka 
oraz pracowników nadleśnictwa. 

 

   

Młodzież chętnie zaangażowała się w uprzątnięcie odpadów z lasu, a następnie udała się 
na zorganizowane przez przewodników ognisko. Czytaj dalej →  

Awans do II etapu Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze 
Sprawiedliwości 
  Przez Janusza Rudego | 2 listopada 2021 | Aktualności, Edukacja prawna, Olimpiady i konkursy  

  Sandra Stanisławska oraz Martyna Marcinik z kl. 3ga zakwalifikowały się 
do etapu okręgowego II edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości. Pierwszy 
etap olimpiady miał charakter eliminacyjny i polegał na rozwiązaniu testu online na platformie 
Moodle Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie przez wszystkich uczestników 
jednocześnie. Czytaj dalej →  

Dzień Otwarty w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku 

  Przez Administratora | 2 listopada 2021 | Aktualności  

 Dnia 28.10.2021 r. w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku odbył się Dzień Otwarty. Naszą 
szkołę odwiedziły szkoły podstawowe z Sanoka: SP 1, SP 2, SP 3, SP 8 i SP 9 oraz szkoły podstawowe 
z następujących miejscowości: Pakoszówka, Niebieszczany, Tyrawa Wołoska, Końskie, Jabłonka, 
Dydnia, Prusiek. W ramach Dnia Otwartego uczniowie zapoznali się z ofertą zawodów nauczanych 
w naszej szkole – technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik żywienia 
i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa- zobaczyli ciekawe zajęcia ogólnokształcące i pokazy 
umiejętności, zwiedzili pracownie i sale lekcyjne, poznali realizowane projekty edukacyjne 
oraz otrzymali słodki upominek. Stowarzyszenie Sanocki Ekonomik dofinansowało organizację Dnia 
Otwartego. Pieniądze zostały uzyskane z 1% podatku. 
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Czytaj 
dalej →  

Efekty XII zbiórki zużytych baterii 
  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 26 października 2021 | Aktualności, LOP  

Dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział w zbiórce. Firma Remondis odebrała 
od nas 72 kg odpadów niebezpiecznych, które zostaną poddane recyklingowi. 

Klasa 3ga w schronie i FlyParku 

  Przez E.T. | 23 października 2021 | Aktualności  

 

W dniu 20 października 2021 r. udaliśmy się na wycieczkę turystyczno-integracyjną do Rzeszowa. 
Pierwszym celem naszej podróży było zwiedzanie schronu przeciwatomowego „Marysieńka”. 
W budynku znajdującym się na powierzchni schronu mogliśmy obejrzeć wystawy okolicznościowe, 
natomiast 15 m niżej, w podziemnym poziomie zobaczyliśmy pomieszczenia i wyposażenie, dzięki 
któremu schron mógł autonomicznie funkcjonować. Niewiarygodne, że był samowystarczalny i mogło 
w nim przetrwać przez 21 dni 58 osób. 

Czytaj dalej →  
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Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe 

  Przez Janusza Rudego | 22 października 2021 | Aktualności, Sport szkolny  

  W dniu 12 października 2021 r. na Sanockich Błoniach zostały rozegrane 
powiatowe sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców. Ekonomik reprezentowała sztafeta 
chłopców. W skład reprezentacji weszli: Cieślewicz Sebastian, Kwiatkowski Bartłomiej, Majda 
Mateusz, Majkut Tomasz, Małek Jakub, Mermer Jan, Petryłka Paweł, Różycki Hubert, Rygiel 
Mateusz, Wiśniowski Artur, Ziajka Michał. Opiekunowi sztafety P. Pawłowi Bieganowskiemu 
oraz chłopakom dziękujemy za udział w zawodach oraz reprezentowanie szkoły. 

WATCH DOCS 18. Objazdowy Festiwal Filmowy. Prawa 
Człowieka w Filmie 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 21 października 2021 | Aktualności, Biblioteka, Edukacja prawna, 
LOP  

 

   Uczniowie klas 1a i 3gh pod opieką p. Renaty Słyszyk i p. Małgorzaty Chomiszczak wzięli udział 
w projekcjach filmów o tematyce ekologicznej. Pierwszy obraz opowiadał o nastolatce z Holandii, 
która wraz ze swoją rodziną stara się żyć zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, drugi- 
o wpływie globalizacji na życie rybaków w Gambii w Afryce. Oba filmy poruszają wiele problemów 
współczesnego świata: efekt cieplarniany, podnoszenie poziomu wód w oceanach, zubożenie 
bioróżnorodności mórz, głód, bezrobocie, migracje ekonomiczne i ekologiczne. Czy pokolenie 
dzisiejszych nastolatków znajdzie sposoby rozwiązania tych trudnych spraw? 

https://watchdocs.pl/festiwal-objazdowy/miasta/sanok 

III miejsce w rejonowych zawodach lekkoatletycznych 

  Przez Janusza Rudego | 20 października 2021 | Aktualności, Sport szkolny  

  Mijający czas przyniósł sportowcom Ekonomika powody do dumy. Po otwartej 
rundzie jesiennych zmagań lekkoatletycznych nasze zawodniczki w zawodach rejonowych zajęły III 
miejsce. Jest to niewątpliwy sukces, który motywuje do dalszej pracy. Dziewczętom gratulujemy 
i życzmy dalszych sukcesów w kolejnych zmaganiach. Czytaj dalej →  

Pielgrzymka maturzystów 

  Przez Dorota Kozłowska | 18 października 2021 | Aktualności  
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Nie bój się, wypłyń na głębię. Jest przy Tobie Chrystus. 

          Jak co roku, w październiku, maturzyści naszej szkoły, pielgrzymowali na Jasną Górę. 
Na program tegorocznej  pielgrzymki złożyły się: zawiązanie wspólnoty, Droga Krzyżowa Wałami 
Jasnogórskimi, nabożeństwo pokutne,  Msza Święta i Apel Jasnogórski. Ponadto, w czasie wolnym, 
można było obejrzeć panoramę klasztoru i miasta z jasnogórskiej wieży. Uczestnicy pielgrzymki 
zgodnie stwierdzili, iż warto zadać sobie trud pielgrzymowania, aby wspólnie z rówieśnikami  prosić 
o opiekę  podczas egzaminu dojrzałości. 

   

Edukacyjna wartość dodana 2019-2021 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 15 października 2021 | Aktualności  

Wskaźnik EWD dla technikum pokazuje, na ile wysokie/niskie wyniki matury uzyskali jego 
absolwenci w porównaniu do uczniów techników w Polsce przy statystycznej kontroli wyników 
na egzaminie gimnazjalnym. W skali kraju wskaźnik EWD ma z definicji wartość równą zeru. 
Wartość dodatnia EWD wskazuje na ponadprzeciętną w skali kraju efektywność nauczania, wartość 
ujemna na niższą niż przeciętna efektywność. 

ZS 1 ma wysokie wyniki maturalne i wysoką efektywność nauczania, o czym świadczą elipsy 
znajdujące się w prawej górnej ćwiartce. 

W obliczeniach wzięto pod uwagę wyniki 310 uczniów zdających egzamin maturalny z języka 
polskiego i matematyki. Wskaźnik matematyczno-przyrodniczy uwzględnia również wyniki zdających 
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geografię (191 osób) i biologię (13 osób) na poziomie rozszerzonym, wskaźnik humanistyczny zaś 
historię (13 osób) i wos (10 osób). 

 

Wyniki konkursu fotograficznego 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 15 października 2021 | Aktualności, Olimpiady i konkursy  

   Z okazji Międzynarodowego Dnia Turystyki został zorganizowany 
konkurs fotograficzny „Foto – Świat”, w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły. 
Zainteresowanie konkursem przerosło oczekiwania organizatorów. Bardzo dziękujemy młodym 
fotografom za piękne zdjęcia i zapraszamy na wystawę pokonkursową (I piętro). Konkurs 
przygotowały i przeprowadziły p. Anna Dalska-Kindlarska i p. Monika Petryszak. 

Wyniki konkursu: 
1 miejsce – Dawid Cyperski 1l 
2 miejsce – Julia Jurczak 1ż 
3 miejsce – Sabina Kościółek 3h 
Wyróżnienie – Gabriela Kończyk 1a 
Gratulujemy! 

Życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej 

  Przez Renata Gromek | 14 października 2021 | Aktualności  

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę podziękować nauczycielom za codzienną 
pracę, za zaangażowanie włożone w budowanie bliskiej relacji z uczniem, kształtowanie ich postaw 
i charakterów. Dziękuję Państwu za pasję, z jaką oddajecie się swojej pracy, za ciągłą gotowość 
i mobilizację do podejmowania każdego wyzwania. Wszystkim nauczycielom życzę radości, 
satysfakcji i niesłabnącej wiary w wartość naszej pracy. 

Uczniom życzę sukcesów, wytrwałości w codziennej pracy. Zdobywajcie doświadczenia, bądźcie 
mądrzejsi i bogatsi o dorobek zgromadzony w czasie całego roku szkolnego. Świętujmy razem Dzień 
Edukacji Narodowej! 

Renata Gromek 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku 

 Liga Lekkoatletyczna Szkół Ponadpodstawowych 
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  Przez Janusza Rudego | 13 października 2021 | Aktualności, Sport szkolny  

  W dniu 29 września 2021 r. na stadionie lekkoatletycznym MOSiR w Sanoku obyły 
się zawody lekkoatletyczne szkół ponadpodstawowych. W imprezie nie mogło zabraknąć oczywiście 
naszych reprezentantów. Program współzawodnictwa obejmował: biegi krótkie, biegi długie, skok 
w dal, pchnięcie kulą, rzut dyskiem i oszczepem oraz sztafetę 4 x 100 m, oddzielnie w kat. chłopców 
i dziewcząt. Organizatorem zawodów był Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 
w Rzeszowie. Opiekę na uczniami sprawowali Pan Paweł Bieganowski oraz Pani Anna Dalska – 
Kindlarska. Młodzieży oraz opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w zawodach i godne 
reprezentowanie szkoły. Wyniki klasyfikacji drużynowej startu naszych uczniów w lidze podamy 
w terminie późniejszym. 

Święto Szkoły i Otrzęsiny Klas Pierwszych 

  Przez Administratora | 12 października 2021 | Aktualności  

      5 października 2021 roku obchodziliśmy Święto Szkoły już tradycyjnie połączone 
ze ślubowaniem i otrzęsinami klas pierwszych. Uroczystość, przygotowana przez klasę 2hl, rozpoczęła 
się od przypomnienia historii szkoły na przestrzeni lat. 
Następnie, ku zaskoczeniu zgromadzonych, prowadząca zaprosiła honorowego gościa uroczystości, 
którym okazał się sam profesor Karol Adamiecki! Z wywiadu jaki zechciał nam udzielić nasz patron, 
mogliśmy się dowiedzieć między innymi na czym polega tzw. harmonogram Adamieckiego czyli 
harmonizacja pracy, zasobów ludzkich i czasu. Nasz gość zapewnił, że jest dumny z naszej szkoły 
i naszych absolwentów. I choć wyraził żal, że tak długo czekał na zaproszenie, to jednocześnie obiecał, 
że za rok znów nas odwiedzi  

   

  Czytaj dalej →  

Wycieczka integracyjna 1hr 

  Przez Ewę Starego | 12 października 2021 | Aktualności  

W dniu 6.10.2021 r. klasa 1hr – wraz z wychowawcą Ewą Starego była na swojej pierwszej wycieczce 
integracyjnej. Na miejsce integracji wybrano sanocki Skansen, gdzie na początek spotkania nowi 
adepci rachunkowości i hotelarstwa uczestniczyli w zajęciach z kaligrafii. Na kilkadziesiąt minut 
wszyscy przenieśli się do szkoły sprzed stu lat, dowidzieli się jak funkcjonowała, jak wyglądały dawne 
podręczniki i przybory szkolne, po czym poznali zasady kaligrafii, pisząc rysikiem na tabliczce, 
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patyczkiem, piórem i atramentem. 

 

Czytaj dalej →  

Wyniki IX Dyktanda Niepodległościowego 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 11 października 2021 | Aktualności, Biblioteka, Olimpiady i 
konkursy  

  Za bezbłędną ortograficznie i interpunkcyjnie pracę można 
było uzyskać 100 pkt. Wyniki uczestników zawodów szkolnych zawarły się w przedziale od 0 pkt 
do 71,5 pkt. Z zadaniem najlepiej poradzili sobie uczniowie: Michał Koczera z kl. 1a (71,5 pkt), 
Sandra Stanisławska z kl. 3ga (69 pkt) i Milena Wójcik z kl. 2a (62,5 pkt). Do zawodów wojewódzkich 
kwalifikuje zdobycie min. 75 pkt. 

Dziękuję p. Elżbiecie Grzeszczak, p. Jackowi Kosztołowiczowi oraz p. Agnieszce Kutiak za poprawę 
prac, a uczestnikom za udział w zawodach. Zachęcam zainteresowane osoby do samodzielnego 
sprawdzenia swojej poprawności pisania (załączony tekst oraz kryteria oceny). 

Dzień kuchni włoskiej 
  Przez Administratora | 8 października 2021 | Aktualności  

Uczniowie klas drugich i trzecich technikum żywienia w ramach zajęć praktycznych 
przygotowali ,,Dzień kuchni włoskiej”. 
Uroczysty obiad rozpoczął się od przystawki,  bagietki z włoskim salami i serem burrata. 
Na pierwsze  danie podana została aromatyczna zupa minestrone z serem mozzarellą, doprawiona 
do smaku świeżymi ziołami. Pappardelle ragout bianco, to propozycja drugiego dania obiadowego, 
według przepisu Karola Okrasy. Sos na bazie mięsa wieprzowego przygotowany został z dodatkiem 
marchewki, selera naciowego, czosnku i pomidorów suszonych. Oryginalny smak sosu dodał ser 
gorgonzola i białe wino.  Hitem dzisiejszego obiadu był jednak tradycyjny włoski deser tiramisu. 
Zajęcia przeprowadzone w takiej formie pozwalają uczniom na doskonalenie umiejętności 
kulinarnych i manualnych oraz rozwijają ich zainteresowania przyszłym zawodem. 
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Wycieczka przedmiotowa do Hotelu Rzeszów**** 

  Przez Administratora | 7 października 2021 | Aktualności  

Uczniowie klasy 3h, 3gh, 2hl uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Hotelu 
Rzeszów ****, zorganizowanej przez panią Ewę Starego i panią Monikę Terebecką. 
Celem wycieczki było połączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną oraz zapoznanie z działalnością 
tak dużego obiektu hotelowego. 
Kierownik działu technicznego przedstawił specyfikę pracy i organizację zadań wszystkich pionów 
hotelu. Hotel Rzeszów to największy obiekt biznesowy w Rzeszowie. Idealne miejsce oferujące wysoki 
standard usług. 

              

               

Czytaj dalej →  

III Miejsce w Rozgrywkach o Unihokejowy Puchar Lata 

  Przez Janusza Rudego | 5 października 2021 | Aktualności, Sport szkolny  

  Trzecie miejsce zdobyły nasze dziewczęta w rozgrywkach o Unihokejowy Puchar 
Lata, zorganizowany przez Stowarzyszenie Sanocki Unihokej. Po zakończeniu rywalizacji odbyła się 
ceremonia wręczenia pucharów, statuetek i nagród ufundowanych przez Organizatora.  Czytaj dalej 
→  
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Zdobywamy Tarnicę 

  Przez E.T. | 4 października 2021 | Aktualności  

 

Wyprawa rozpoczęła się w pochmurny, chłodny, deszczowy czwartkowy poranek. Tak było w Sanoku 
30.09.2021, ale my optymistycznie nastawieni ruszyliśmy w kierunku Bieszczad i z każdym 
przejechanym kilometrem nabieraliśmy przekonania, że w dobrą stronę zmierzamy  

Pierwszym punktem postojowym naszej terenowej przygody była zagroda żubrów w Mucznem, gdzie 
przewodnik zapoznał nas z historią tego gatunku w Polsce. A potem czekała nas już tylko czysta 
przyjemność wędrowania. Podczas wspinaczki na Bukowe Berdo obejrzeliśmy niesamowitą ilość 
opieniek miodowych. Zauważyliśmy, że zupełnie inaczej czują się nasze stopy i nogi osiągając 
podejście do sali 408 w szkole i pokonując przewyższenia sięgające 400m w terenie  
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Czytaj dalej →  

Cudze chwalicie, swego nie znacie. 

  Przez E.T. | 4 października 2021 | Aktualności  
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Nasz region obfituje w liczne atrakcje turystyczne, o czym mogliśmy przekonać się 29.09.2021 roku 
na zajęciach terenowych. Wyjazd pokazał nam, że nie musimy wyjeżdżać daleko aby zobaczyć coś 
wyjątkowego i unikatowego na skalę nawet europejską. Pogoda nam dopisywała więc wszystkie 
punkty programu zobaczyliśmy w pełnej krasie.  Czytaj dalej →  

Czytamy z sercem 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 4 października 2021 | Aktualności, Biblioteka  

29 września obchodziliśmy w szkole Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 
oraz Światowy Dzień Serca. Z tej okazji biblioteka szkolna przygotowała wystawę prezentującą 
interesujące cytaty o sercu oraz ciekawostki dotyczące pracy tego niezastąpionego mięśnia. 
Dziękujemy p. Monice Drwal i klasie 2ż za współpracę i przygotowanie wystawy „Dieta dla serca”. 

Uczniowie klas 1ż, 1hr, 1a, i 2ż wspólnie z nauczycielami czytali fragmenty książek związanych 
z sercem, jego budową, symboliką, funkcjonowaniem, chorobami oraz wybrane utwory liryczne, 
a także odgrywali scenki oparte na literaturze dotyczącej budowy i funkcjonowania serca. 
Dziękujemy wychowawcom za przesłane zdjęcia z wydarzenia. 

 

 

Dyktando Niepodległościowe 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 30 września 2021 | Aktualności, Biblioteka, Olimpiady i konkursy  

W dniu 29 września odbyły się zawody szkolne IX edycji Dyktanda Niepodległościowego 
„Po polsku o historii” , w których wzięło udział 26 uczniów z klas 1a, 2a, 3a, 3ga, 3h, 3ż i 4a. Tekst 
tegorocznego dyktanda  dotyczył powstań śląskich, a w rolę lektora wcieliła się dyr. Renata Gromek. 
Prace zostaną poprawione przez nauczycieli polonistów do 8 października, a listy osób 
zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego opublikowane przez organizatorów 21 października. 

 

https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/10/04/cudze-chwalicie-swego-nie-znacie/#more-18224
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/10/04/czytamy-z-sercem/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/gosia/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/10/04/czytamy-z-sercem/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/wpisy/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/biblioteka/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/09/30/dyktando-niepodleglosciowe/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/gosia/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/09/30/dyktando-niepodleglosciowe/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/wpisy/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/biblioteka/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/olimpiady-i-konkursy/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/Podziękowanie.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20210929_090057833-1-e1633343047273.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20210929_090126955-1.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20210929_090205368-1-e1633343110828.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20210929_090222976.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/20211001_145015-e1633343303435.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211004_074611447-e1633332397432.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211004_074401861_HDR-e1633332426255.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211004_075042141-e1633332451172.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/8370442791649462804-1.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20210927_120813-1.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/IMG_20210929_134236220_HDR-1-e1633344538337.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/Dyktando_N.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/IMG_20210929_131942446.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/IMG_20210929_134155253-e1633010160339.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/IMG_20210929_134145164-e1633010241904.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/IMG_20210929_131935982-e1633010179230.jpg


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://dyktando.hostingasp.pl/ 

Zdjęcia p. Elżbiety Grzeszczak 

Warsztaty z geografii fizycznej 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 30 września 2021 | Aktualności, LOP  

W dniu 28.09.2021 r. uczniowie klasy 3ga, pod opieką p. Jolanty Semenowicz 
i p. Małgorzaty Chomiszczak, wzięli udział w wyjeździe do Rymanowa Zdroju, gdzie zapoznali się 
z nowoczesnymi metodami badań i analizy zagrożeń środowiskowych takich jak osuwiska, 
zanieczyszczenie środowiska i powodzie. 

 

Czytaj dalej →  

Zaczął się sezon wyjazdów terenowych 

  Przez Administratora | 27 września 2021 | Aktualności  

W piątek, 24 września 2021, poznawaliśmy atrakcje Podkarpacia. W pierwszej 
kolejności odwiedziliśmy zamek w Krasiczynie, gdzie przewodnik zaserwował nam dawkę wiedzy 
m.in. o Sapiehach i możliwościach zorganizowania wesela na dziedzińcu zamkowym, który po pracach 
renowacyjnych wygląda naprawdę imponująco. Duże wrażenie zrobiła na nas kaplica zamkowa. 
Nie omieszkaliśmy również wspiąć się na wieżę zegarową oraz zejść do lochów dozujących 
odwiedzającym sporą porcję strachu. W parku zamkowym podziwialiśmy wiekowe dęby i lipy, 
sadzone przy narodzinach dzieci właścicieli zamku. 
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Czytaj dalej →  

Spotkanie z rodzicami 

  Przez Dyrekcje | 27 września 2021 | Aktualności  

 

Konkurs fotograficzny „Foto-Świat” 

  Przez Administratora | 21 września 2021 | Aktualności  

Zapraszamy uczniów ZS nr.1 do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Foto-Świat”. Chętni 
uczestnicy proszeni są o zgłoszenie jednej fotografii o tematyce przyrodniczo-krajobrazowej w wersji 
papierowej i elektronicznej. 
Prace należy przesłać oraz przekazać Pani Monice Terebeckiej lub Pani Annie Dalskiej-Kindlarskiej 
do dnia 30.09.2021r. 
E-mail: monika167@poczta.onet.pl 
Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda rzeczowa, a najlepsze prace zostaną zaprezentowane 
na gazetce szkolnej. 

Zapraszamy do udziału! 

Piesza wędrówka na „Orle Skałki” 

  Przez Administratora | 21 września 2021 | Aktualności  

Szkolne Koło Turystyczne zaprasza uczniów ZS nr.1 do uczestnictwa w pieszej wędrówce na Orli 
Kamień. Impreza organizowana jest z okazji Dnia Turystyki. 

Zapisy przyjmują nauczyciele: pani Monika Terebecka i pani Anna Dalska-Kindlarska do dnia 
23.09.2021 r. 

KONKURS „Błogosławiony Stefan Wyszyński” 

  Przez Dorota Kozłowska | 18 września 2021 | Aktualności  

Regulamin konkursu pt. „Błogosławiony Stefan Wyszyński” 

Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy i nadziei, która nigdy 

nie zawodzi. Można stracić wszystko, byle nie to! 
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Stefan Wyszyński 

 

IDEA KONKURSU 

Ojciec Święty Jan Paweł II wezwał nas wszystkich, abyśmy podjęli to wielkie duchowe dziedzictwo, 
jakie pozostawił Prymas tysiąclecia: „Oby Kościół i Naród został mocny dziedzictwem Kardynała 
Wyszyńskiego. Oby to dziedzictwo trwało w nas”. To wielkie doświadczenie wiary, szacunku dla 
godności każdego człowieka i umiłowania Narodu stanowi fundament naszego budowania dzisiaj 
i jutro. Jest to dar nie na jedno pokolenie. Czytaj dalej →  

PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW 

  Przez Dorota Kozłowska | 18 września 2021 | Aktualności  

  

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę 2021 

 

  

Pielgrzymka maturzystów, wychowawców i katechetów Archidiecezji Przemyskiej na Jasną Górę 
odbędzie się w pierwszą sobotę października (2 X 2021). Czytaj dalej →  

Nabór do sekcji szachowej UKS Ekonomik Sanok 

  Przez Janusza Rudego | 12 września 2021 | Aktualności, Sport szkolny  
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   W związku z organizacją sekcji szachowej UKS Ekonomik Sanok zapraszamy 
wszystkich chętnych uczniów Ekonomika, zarówno tych posiadających już kategorie szachowe jak 
i tych początkujących. Oprócz zajęć szachowych jest możliwość gry w turniejach lokalnych 
i wyjazdów na turnieje regionalne. Zajęcia są bezpłatne. Zapisy przyjmuje oraz szczegółowych 
informacji udziela Janusz Rudy oraz Jasiek Zając z klasy 3ga. 

Baterie za wolność! 
  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 12 września 2021 | Aktualności, LOP  

 

W najbliższy weekend po raz 28. odbędzie się finał akcji „Sprzątanie świata”. W związku z tym 
zachęcam do udziału w zbiórce zużytych baterii. Co należy zrobić? Zebrać minimum 100 baterii, 
włożyć do woreczka/pojemnika, dodać kartkę z imieniem, nazwiskiem i klasą, przynieść do biblioteki 
szkolnej i zostawić w wyznaczonym miejscu. Co można zyskać? Satysfakcję z… oraz talon 
zwalniający z pytania w dowolnym dniu do końca listopada br. Podsumowanie akcji w najbliższy 
piątek, odbiór talonów w poniedziałek 20 września. 

Nowy plan lekcji 

  Przez Administratora | 11 września 2021 | Aktualności  

W zakładce Podział godzin znajduje się plan lekcji, który obowiązuje od 13. 09. 2021. 

Wyniki z matury poprawkowej 

  Przez Dyrekcje | 10 września 2021 | Aktualności  

W sekretariacie szkoły są do odebrania wyniki z poprawkowego egzaminu maturalnego. Zapraszamy 
po odbiór. 

Wyniki z egzaminu z kwalifikacji 

  Przez Dyrekcje | 31 sierpnia 2021 | Aktualności  

Wyniki z egzaminu z kwalifikacji można sprawdzić w systemie SIOEPKZ w dniu 31.08.2021 
od godz. 10.00. 
W wersji papierowej będą do odebrania w szkole w terminie późniejszym.  

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 

  Przez Administratora | 30 sierpnia 2021 | Aktualności  
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Plan lekcji 

  Przez Administratora | 30 sierpnia 2021 | Aktualności  

W zakładce Podział godzin znajduje się plan lekcji, który obowiązuje od 01. 09. 2021. 
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Matura poprawkowa 

  Przez Dyrekcje | 23 sierpnia 2021 | Aktualności  

Poprawkowy egzamin maturalny odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godzinie 9:00 

Wyniki egzaminów maturalnych 2021 

  Przez Administratora | 9 lipca 2021 | Aktualności  

  

 

Wyniki z egzaminu maturalnego 

  Przez Dyrekcje | 2 lipca 2021 | Aktualności  

Wyniki z egzaminu maturalnego będą do odebrania w sekretariacie szkoły od 05.07.2021 
od godz. 8.00. 
Uczniowie, którzy nie zdali jednego egzaminu obowiązkowego mają prawo do egzaminu 
poprawkowego, który odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2021 o godz. 9:00. 
Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego należy do dnia 12 lipca 2021 złożyć w sekretariacie 
szkoły deklarację przystąpienia do egzaminu poprawkowego.  

Egzaminy poprawkowe 

  Przez Dyrekcje | 23 czerwca 2021 | Aktualności  

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH 

25 sierpnia 2021 r. (środa) godz. 8.00 – etyka zawodu – s. 204 
25 sierpnia 2021 r. (środa) godz. 8.00 – przedsiębiorstwo gastronomiczne – s. 204 
25 sierpnia 2021 r. (środa) godz. 8.00 – geografia – s. 404 
25 sierpnia 2021 r. (środa) godz. 8.00 – laboratorium magazynowe – s. 404 

https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/08/23/matura-poprawkowa-3/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/dyrekcja/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/08/23/matura-poprawkowa-3/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/wpisy/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/07/09/wyniki-egzaminow-maturalnych-2021/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/bieganowski/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/07/09/wyniki-egzaminow-maturalnych-2021/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/wpisy/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/07/02/wyniki-z-egzaminu-maturalnego/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/dyrekcja/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/07/02/wyniki-z-egzaminu-maturalnego/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/wpisy/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/06/23/egzaminy-poprawkowe/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/dyrekcja/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/06/23/egzaminy-poprawkowe/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/wpisy/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/zest.-podstawowa.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/rozszerzone2.jpg


26 sierpnia 2021 r. (czwartek) godz. 8.00 – matematyka s. 206 
26 sierpnia 2021 r. (czwartek) godz. 8.00 – historia – s. 206 
26 sierpnia 2021 r. (czwartek) godz. 8.00 – pracownia obsługi gości – s. 104 
26 sierpnia 2021 r. (czwartek) godz. 8.00 – pracownia produkcji potraw – s. 104 
26 sierpnia 2021 r. (czwartek) godz. 8.00 – język angielski – s. 206 
26 sierpnia 2021 r. (czwartek) godz. 8.00 – język angielski zawodowy – s. 206 
27 sierpnia 2021 r. (piątek) godz. 8.00 – język polski – s. 302  

Zakończenie roku szkolnego 

  Przez Dyrekcje | 21 czerwca 2021 | Aktualności  

Msza święta na zakończenie roku szkolnego odbędzie się 25.06.2021 r. o godz. 8.00 w Kościele O.O. 
Franciszkanów. 

Serdecznie zapraszamy. 

Zakończenie roku szkolnego w szkole odbędzie się wg poniższego harmonogramu: 

 

22 czerwca 2021 r. jest dniem wolnym od zajęć. 

Konkurs geograficzno-historyczny „Łap marzenia! – Kierunek 
Wschód” 

  Przez Administratora | 19 czerwca 2021 | Aktualności  

  Organizatorzy konkursu geograficzno-historycznego „Łap marzenia! – 
Kierunek Wschód” docenili wszystkich zawodników, którzy wzięli udział w rywalizacji. Tuż 
przed końcem roku szkolnego przysłali dla członków naszych szkolnych sześciu drużyn ciekawe 
upominki i dyplomy. 

Jak widać, warto łapać marzenia :). Dziękujemy Radzie Samorządu Studenckiego KPU w Krośnie 
oraz   Samorządowi Studenckiemu PSW w Białej Podlaskiej za ten miły akcent. Gadżety na pewno 
sprawią, że fotki z wakacyjnych wypraw będą lepiej doświetlone i ustawione  

Puchar Lata Kobiet w unihokeju 
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  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 19 czerwca 2021 | Aktualności, Sport szkolny  

Gratulujemy! 

Źródło: Tygodnik Sanocki z 18 czerwca i z 25 czerwca 2021 r. 

VI Konkurs Fotograficzny „Pod urokiem chwili” 

  Przez Administratora | 17 czerwca 2021 | Aktualności  

W dniu 15 czerwca odbyło się w II Lo w Sanoku rozstrzygnięcie VI Konkursu 
Fotograficznego „Pod urokiem chwili”. Wyróżnienie zdobył Filip Małek z klasy 1l. Jak widać nasi 
logistycy maja wiele ukrytych talentów. Gratulujemy Filipowi i życzymy kolejnych sukcesów. 
Zachęcamy również młodzież do udziału w konkursach. 

                 

Spływ kajakowy doliną Sanu 

  Przez Administratora | 17 czerwca 2021 | Aktualności  

Pogoda dopisała, humory także, więc nic nie stało na przeszkodzie aby w słoneczny 
poranek 16.06.2021 wyruszyć w teren zdobywać nowe umiejętności i doświadczenie. Gdzie? Na trasie 
Sanok- Tyrawa Solna. Po przyswojeniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i zapoznaniu się z instrukcją 
używania wioseł oraz kajaka ubraliśmy kamizelki ratunkowe i umieściliśmy swoje dwu- 
i trzyosobówki w wodach Sanu. I zaczęło się. Okazało się, że teoria szybciej wchodzi do głowy niż 
praktyka, a kajaki i wiosła wcale nie chciały robić tego, czego się po nich można było spodziewać 
po wcześniejszym wprowadzeniu. 
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Czytaj dalej →  

Jak klasa 2l zdobywała Tarnicę ;) 
  Przez Administratora | 13 czerwca 2021 | Aktualności  

  Obudziliśmy się w piękny, słoneczny piątek 11.06.2021 i pełni zapału, radośni, 
zadowoleni rozpoczęliśmy wyprawę w Bieszczady. Kierowca busa wspaniałomyślnie ominął odcinki 
remontowanych dróg, wybierając trasy znane tylko wtajemniczonym, i już o 10 wchodziliśmy 
na czerwony szlak w Ustrzykach Górnych. Początek był tragiczny, mimo iż pogoda była wspaniała, 
drzewa chłodziły i osłaniały przed promieniami słonecznymi, nam brakowało tchu i już na pierwszym 
postoju prosiliśmy tylko o to, żeby zawrócić i schodzić w dół. Wyłącznie ten kierunek marszu wydawał 
się nam właściwy. Przy kolejnym postoju ponawialiśmy prośby i błagania, ale, niestety, bezskutecznie 
Nie było rady więc pokonywaliśmy kolejne podejścia i schodki w górę zaklinając deszcz i upatrując 
w nim ratunku dla naszych obolałych nóg i braku kondycji. I stało się tak, jak chcieliśmy – częściowo. 
Zaczęło padać. I – ku ogólnemu zdziwieniu – deszcz dodał nam skrzydeł, wszyscy się ożywili 
wyciągając swoje kolorowe pelerynki i ciesząc się kroplami spadającymi z chmur dokładnie na nas, 
choć wokół była słoneczna pogoda i mogliśmy podziwiać Połoniny i Rawki zalane słonecznymi 
promieniami. 

          

          

      

Czytaj dalej →  

Projekt informacyjno – edukacyjny „Akademia Wieprzowiny” 

  Przez Administratora | 11 czerwca 2021 | Aktualności  
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Klasa 2gż pod kierunkem Moniki Terebeckiej zrealizowała prestiżowy projekt informacyjno – 
edukacyjny „Akademia Wieprzowiny”. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości oraz wiedzy 
o  jakości i cechach mięsa wieprzowego wśród młodych, aspirujących na stanowiska szefów kuchni, 
jak i miłośnikom gotowania. 
Znakomity szef kuchni Łukasz Konik poprowadził  9 lekcji na temat przyrządzania wykwintnego 
dania z polskiej wieprzowiny, zdradzając najlepsze metody i techniki. 

Harmonogram egzaminów z kwalifikacji 

  Przez Administratora | 25 maja 2021 | Aktualności  

Harmonogram egzaminów z kwalifikacji. 

Sesja czerwiec – lipiec 2021 

Harmonogram części pisemnej 

Harmonogram części praktycznej 

Odbiór dyplomów 

  Przez Dyrekcje | 24 maja 2021 | Aktualności  

Dyplomy z sesji styczeń–luty 2021  

dla absolwentów będą do odbioru w sekretariacie szkoły  

od dn. 28.05.2021 r. (piątek) od godz. 8.00 

Instrukcja składania dokumentów w naborze elektronicznym 

  Przez Administratora | 17 maja 2021 | Aktualności  

Link do instrukcji składania dokumentów w naborze elektronicznym: 

INSTRUKCJA  

Korekta planu lekcji 

  Przez Administratora | 5 maja 2021 | Aktualności  

W zakładce Podział godzin znajduje aktualny plan lekcji, który będzie obowiązywał od 10. 05. 2021. 

Etap Regionalny Konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” 
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  Przez Janusza Rudego | 3 maja 2021 | Aktualności, Edukacja prawna, Olimpiady i konkursy  

  W dniu 29 kwietnia 2021 r. w  siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie 
odbył się  etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. W tym w roku w etapie szkolnym 
konkursu uczestniczyło 350 uczniów z 19 szkół ponadpodstawowych uczestniczących w programie 
edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”. Ostatecznie do etapu regionalnego zakwalifikowało się 37 
uczniów z 19 szkół, w tym nasze dwie dziewczęta z kl. 2ga Sandra Stanisławska oraz Marcinik 
Martyna. Test konkursowy składał się z 35 pytań, a w jego ocenie przyjęto kryterium poprawnego 
rozwiązania i czas jego rozwiązania. Niestety mimo dobrego wyniku dziewczętom nie udało się 
awansować do etapu centralnego. Dziewczętom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie 
i życzymy powodzenia w jego dalszych etapach. 

Konkursy z języka niemieckiego 

  Przez Administratora | 3 maja 2021 | Aktualności  

Dnia 30.04.2021 r. odbył się szkolny konkurs z języka niemieckiego dla klas pierwszych. 
Konkurs został przeprowadzony w formie on-line. Pytania konkursowe dotyczyły znajomości 
gramatyki i leksyki języka niemieckiego. Test konkursowy zawierał 50 zagadnień. W konkursie wzięli 
udział uczniowie klasy 1a. 
I miejsce zajęła Wiktoria Rusin, II miejsce – Milena Wójcik, III miejsce – Kamila Orłowska. 

W tym samym dniu do zmagań konkursowych z języka niemieckiego przystąpiły klasy drugie 
i trzecie. Pytania konkursowe dotyczyły wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Test zawierał 30 
pytań. W konkursie wzięli udział uczniowie klasy 2ga i 2gl. 
I miejsce zdobył Mateusz Rygiel (2gl), II miejsce zajęła Kamila Chmielarczyk (2ga), na III miejscu 
uplasował się Krzysztof Janik (2gl). 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!! 
Komisja konkursowa: Renata Słyszyk, Magdalena Tomkiewicz 

XVIII Międzyszkolny Konkurs „Odkryj świat z Poznaj Światem” 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 30 kwietnia 2021 | Aktualności, Olimpiady i konkursy  

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy geograficznej poprzez 
czytelnictwo czasopisma  „Poznaj Świat”. Tematyka tegorocznego konkursu obejmowała 
kraje powstałe po rozpadzie ZSRR, o których pisano w miesięczniku w roku 2020. Konkurs 
w formie testu został przeprowadzony on-line poprzez szkolną platformę edukacyjną 
Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie w dniu 29 kwietnia 2021 r. 
o godzinie 17.00. W zawodach wzięło udział 63 uczniów z 9 szkół średnich z województwa 
podkarpackiego. Naszą Szkołę reprezentowało 11 osób z klas 1a, 2ga i 3a. Najwyższy wynik 
osiągnęły Emilia Młynarczuk i Kamila Orłowska z klasy 1a. W pierwszym etapie konkursu 
najwięcej punktów zdobył Paweł Petryłka z klasy 2ga, w drugim etapie Kamila. Gratuluję. 
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Plan lekcji 

  Przez Administratora | 30 kwietnia 2021 | Aktualności  

W zakładce Podział godzin znajduje aktualny plan lekcji, który będzie obowiązywał od 10. 05. 2021. 

230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

  Przez Administratora | 30 kwietnia 2021 | Aktualności  

Rok 2021 jest nazwany „Rokiem Konstytucji 3 maja”.  Z tej okazji uczniowie naszej 
szkoły przygotowali piękne plakaty, mające na celu przypomnienie postanowień, które zostały 
zawarte w dokumencie oraz nazwisk naszych patriotów, którzy robili wszystko, by wzmocnić nasze 
państwo. 

   

       

Hotelowy Tydzień Ziemi 2021 

  Przez Ewę Starego | 28 kwietnia 2021 | Aktualności  

Hotelarze z sanockiego „Ekonomika” dołączyli do akcji „Hotelowy Tydzień Ziemi 2021”, 
która zachęca wszystkich związanych z branżą hotelarską do włączenia się do działań na rzecz 
ochrony środowiska. Przyjmując zaproszenie do tej ekologicznej akcji od Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju, podjęliśmy wyzwanie posadzenia drzewka z tablicą HTZ 
2021  na terenie szkoły i rzucenia takiego wyzwania 5 innym szkołom. Posadziliśmy brzozę 
brodawkowatą – piękne drzewo o parasolowatej koronie i jasnozielonych liściach, przebarwiających 
się jesienią na kolor żółty. Dlaczego brzoza? – gdyż uważana jest od wieków za symbol odradzającego 
się życia. Ludowe wierzenia przekazują, że brzoza związana była z magią płodności oraz w celu 
pobudzenia sił życiowych. Kontynuując akcję nominowaliśmy do działania kolejne 5 szkół 
kształcących hotelarzy:  Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, Bieszczadzki Zespół 
szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych, Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego 
w Stalowej Woli, Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu, Zespół Szkół 
Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie. 

 

https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/04/30/plan-lekcji-7/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/bieganowski/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/04/30/plan-lekcji-7/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/wpisy/
http://www.zs1sanok.pl/prawa/podzialgodzin/index.html
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/04/30/230-rocznica-uchwalenia-konstytucji-3-maja/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/bieganowski/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/04/30/230-rocznica-uchwalenia-konstytucji-3-maja/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/wpisy/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/04/28/hotelowy-tydzien-ziemi-2021/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/ewa/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/04/28/hotelowy-tydzien-ziemi-2021/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/wpisy/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/unnamed.gif
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/plakat.png
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/Plakat.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/IMG_20210428_191112.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/IMG_20210427_224828.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/IMG_20210427_222943.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/IMG_20210427_192132.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/IMG_20210423_233029.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/ATT00013.png
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/ATT00010.png
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/ATT00007.png
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/1619609466868.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/20210427_201623.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/365a263b-f486-4cb9-bf0c-849b38f54d23.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/aa1cd736-002b-4002-8165-d851c8696309.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/8b436a24-3558-4406-8d92-c334234aa2a6.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/661622f8-360e-4444-9b3d-2a40391a406c.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/2773df8b-487f-4e99-802a-b2185fd5cdb2.jpg


Koordynatorem akcji z ramienia szkoły była Ewa Starego. 
My sadzimy drzewa, posadź i Ty! 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów 
w 2021 r. 

  Przez Administratora | 28 kwietnia 2021 | Aktualności  

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. 

Konkurs geograficzno-historyczny „Łap marzenia! – Kierunek 
Wschód” 

  Przez Administratora | 25 kwietnia 2021 | Aktualności  

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie geograficzno-historycznym „Łap marzenia! – 
Kierunek Wschód”, zorganizowanym przez Radę Samorządu Studenckiego KPU w Krośnie 
oraz Samorząd Studencki PSW w Białej Podlaskiej. 

Konkurs zorganizowany został w formule on-line i składa się z trzech etapów. Dnia 19.04.2021 r. 
odbył się I etap, który został przeprowadzony w formie testu na platformie Testportal. Przystąpiło 
do niego aż 17 drużyn ze szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego oraz lubelskiego. 

               

Jesteśmy dumni z tego iż jedna z drużyn naszej szkoły zakwalifikowała się do kolejnego etapu, 
zajmując czołowe miejsce wśród zespołów z renomowanych szkół Podkarpacia i Lubelszczyzny. 
To „Podróżniaki” z klasy 2ż w składzie: Wiktoria Krokis, Klaudia Kończyk, Maja Tomkiewicz i Filip 
Zawada. Przed nimi wyzwania związane z promocją wskazanego regionu Polski Wschodniej. 
Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w dalszej rywalizacji. 

Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile 2021 

  Przez Administratora | 22 kwietnia 2021 | Aktualności  

19 kwietnia 2021 r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przyłączyli się 
do ogólnopolskiej akcji Żonkile, organizowanej z okazji 78 rocznicy powstania w getcie warszawskim 
przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. 
By podkreślić wyjątkowy charakter tego dnia, klasy 1h, 2gż, 3h  własnoręcznie przygotowały 
papierowe żonkile – kwiaty symbolizujące pamięć, nadzieję oraz szacunek. 
Dla uczniów w ramach działań projektowych, zostały zorganizowane; 
– Muranów – Dzielnica Północna – premiera filmu edukacyjnego na Facebooku Centrum 
Edukacyjnego Muzeum POLIN. 
– lekcja wychowawcza o historii warszawskiej społeczności żydowskiej. 
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Również każdy z nas mógł w tym dniu dołączyć do akcji udostępniając w mediach społecznościowych 
zdjęcie z żonkilem, zdjęcie z hasztagami #ŁączyNasPamięć oraz #AkcjaŻonkile. Zaangażować można 
było się także poprzez dodanie nakładki na zdjęcie profilowe na Facebooku. 

Internetowy Test Wiedzy Geograficznej 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 16 kwietnia 2021 | Aktualności, Olimpiady i konkursy  

Troje uczniów klas czwartych: Monika Demkowicz, Andżelika Wilczyńska 
i Szymon Mazur wzięło udział w zmaganiach konkursowych. Transmisja odbyła się na fb Wydziału 
Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konkursowi 
towarzyszyły miniwykłady o tematyce teledetekcyjnej. W zawodach wzięło udział 240 uczniów z 88 
szkół w kraju, do finału zakwalifikowano 13 najlepszych. 

Moja Pierwsza Praca. Prelekcja Państwowej Inspekcji Pracy 

  Przez Janusza Rudego | 12 kwietnia 2021 | Aktualności, Edukacja prawna  

  W dniu 12.04.2021 r. 142 uczniów z kl. 2ga, 1l, 2l, 2gl, 2gż oraz 2gh wzięło udział 
w prelekcji online, pt. „Co młody człowiek powinien wiedzieć zanim podejmie pierwszą pracę”. 
Organizatorem spotkania była Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Rzeszowie. Celem zorganizowanych zajęć było popularyzowanie wśród uczniów szkół 
ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności 
zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej. Z prelekcji mogły skorzystać szkoły, które w sposób 
szczególny są zaangażowane w popularyzację Ogólnopolskiego Program „Kultura bezpieczeństwa”. 
Nie bez znaczenia była również ilość nauczycieli zaangażowanych  ww. programie. Prelekcję 
przeprowadził Pan inspektor Marek Gołaś. 

Konkurs plastyczno-cyfrowy 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 5 kwietnia 2021 | Aktualności, Olimpiady i konkursy  

 

Uczniowie ZS1 wykonali prace, które przesłano na konkurs „Fundusze Norweskie i EOG- o tym się 
wie”. Ideą konkursu organizowanego przez NASK, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 
pod patronatem Ambasady Królestwa Norwegii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, jest zdobywanie 
i rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz upowszechnienie wiedzy o Funduszach Norweskich i EOG. 
Wyniki konkursu poznamy po 1 czerwca. 

Na konkurs zgłoszono 2389 prac, nagrodzono 100 spośród wszystkich poziomów edukacji. 
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VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Turbolandeskunde 

  Przez Administratora | 2 kwietnia 2021 | Aktualności  

Dnia 19.03.2021 r. odbyła się VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Turbolandeskunde. Jest 
to konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. W tym roku pytania dotyczyły Niemiec. 

W konkursie wzięli udział uczniowie naszej szkoły: Sandra Stanisławska (2ga), Martyna Marcinik 
(2ga), Oliwia Małek (2a), Seweryn Sybidło (3a), Patryk Jagieła (3a). 

Do konkursu przygotowały uczniów pani Renata Słyszyk i pani Magdalena Tomkiewicz. 

Lekcje z Temidą 

  Przez Janusza Rudego | 30 marca 2021 | Aktualności, Edukacja prawna  

  W dniu 30 marca 2021 r. uczniowie z klasy 1l, 2ga oraz 2a uczestniczyli w zajęciach 
online, pt. „Lekcje z Temidą”. Lekcje z Temidą to Ogólnopolski Program Edukacyjny, którego celem 
jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży. W ramach 
programu przewidziano 6 godzin zajęć online, podczas których  uczniowie dowiedzą się 
m.in: Dlaczego ludzie stworzyli prawo? Gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa? 
Jakie prawa ma konsument? Czym jest stalking? Jaka jest odpowiedzialność za treści publikowane 
w internecie. Organizatorem programu  „Lekcje z Temidą” jest Fundacja Altum. Patronat 
nad programem objął Minister Sprawiedliwości. Następne zajęcia zaplanowano na 27 kwietnia. 

Praktyki zawodowe technikum żywienia i usług gastronomicznych 

  Przez Renata Gromek | 30 marca 2021 | Aktualności  

Uczniowie klasy drugiej technikum żywienia i usług gastronomicznych,  
w ramach realizacji  swoich praktyk zawodowych, które w tym roku szkolnym odbyły się w szkole, 
zorganizowali  stoisko gastronomiczne  z możliwością zakupu wyrobów świątecznych i nie tylko. 
Przez cały okres praktyk zawodowych sporządzane były wyroby z ciasta drożdżowego, piaskowego, 
kruchego. Wykonywane były tradycyjne mazurki na kruchym cieście, baby i chałki drożdżowe, 
paszteciki oraz babki piaskowe. Nabyte umiejętności praktyczne z pewnością będą przydatne 
w zawodzie oraz w życiu codziennym pomimo trudnej sytuacji pandemii. 

Konkurs językowy „Keep calm and read books” 

  Przez Administratora | 24 marca 2021 | Aktualności  
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Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie językowym „Keep calm and read books”. 

Szczegóły znajdują się w Regulaminie Konkursu. 

Sukces na bank 

  Przez Renata Gromek | 23 marca 2021 | Aktualności  

 

  W dniu 9 marca 2021 r. odbyły się online eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Ekonomicznej „Sukces na bank”. SUKCES NA BANK to turniej wiedzy o finansach i ekonomii 
skierowany do uczniów szkół średnich (liceów i techników). W turnieju wzięły udział szkoły 
ze wszystkich województw w Polsce – każda zgłoszona szkoła wystawiła pięcioosobową reprezentację, 
która uczestniczyła w rozgrywkach. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z bardzo wielu różnych 
dziedzin ekonomii, a także podejmować dobre decyzje strategiczne, które umożliwiły im zdobycie jak 
największej ilości punktów. W eliminacjach wzięło udział 265 drużyn.  

ZS 1 reprezentowali uczniowie klasy 2ga w następującym składzie: Martyna Marcinik, Sandra 
Stanisławska, Karolina Świerad, Patryk Chrząszcz i Karol Husak. Drużyna uzyskała 35 pkt na 40 
możliwych i zajęła 114 miejsce w Polsce. Niestety wynik chociaż bardzo dobry okazał się 
niewystarczający, aby przejść do kolejnego etapu. Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy 
sukcesów w kolejnych edycjach. Drużynę przygotowywała Jolanta Semenowicz.  

Wyniki Konkursu Biblijnego „ Księga Życia” 

  Przez Administratora | 16 marca 2021 | Aktualności  

W dniu 11 marca 2021r. odbył się etap szkolny- XIII Miedzyszkolnego Konkursu 
Biblijnego„ Księga Życia”. W konkursie uczestniczyło 17 osób. Do finału zakwalifikowali się 
uczniowie: Emilia Młynarczuk z  klasy 1a, Kinga Wojtowicz z klasy 2ga, Klaudia Wojtowicz z klasy 
2ga, Gabriela Zanewiat z klasy 2h. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie. 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w finale. 
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Próbne egzaminy maturalne 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 4 marca 2021 | Aktualności  

Uczniowie klasy 4l na egzaminie próbnym z matematyki. Uśmiechy 
na twarzach zwiastują świetne wyniki. 

Sukces ekonomistów w Olimpiadzie „WARTO WIEDZIEĆ 
WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH” 

  Przez Administratora | 17 lutego 2021 | Aktualności  

Troje uczniów klasy 2ga: Martyna Marcinik, Paweł Petryka i Sandra 
Stanisławska zostali zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego olimpiady. 

W I etapie, który odbył się online, uzyskali 2 miejsce w województwie podkarpackim. Kolejny etap 
konkursu odbędzie się 19 marca 2021 r. 

Gratulujemy i życzymy powodzenia! A. Grządziel i A. Mierzwiak-Sobolak 

EKOczynni 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 16 lutego 2021 | Aktualności, LOP, Olimpiady i konkursy  

Pierwszy zespół, złożony z dziewcząt z klasy 2h: Martyny Grzebień, Sabiny Kościółek 
i Gabrysi Szymańskiej, zgłosił się do udziału w konkursie ekologicznym dla szkół. Zadanie polega 
na wykonaniu prezentacji autorskiego projektu ekologicznego. Czekamy na kolejne zgłoszenia. 

Osoby lubiące pracować samodzielnie mogą wziąć udział w konkursie EKO-ART, w ramach 
którego należy wykonać oryginalny plakat. 

Szczegóły na stronie https://eko-czynni.pl/ 

https://youtu.be/uzgsQyK7dyY 

https://youtu.be/ffHA6aXH830 
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Europejski Konkurs Statystyczny 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 11 lutego 2021 | Aktualności, Olimpiady i konkursy  

 

Troje uczniów klasy 2ga: Martyna Marcinik, Sandra Stanisławska i Patryk Chrząszcz bierze udział 
w etapie krajowym IV edycji Europejskiego Konkursu Statystycznego. Za nimi pierwsza część 
konkursu polegająca na rozwiązaniu trzech testów online dotyczących: podstawowych pojęć 
statystycznych, wykorzystania oficjalnych źródeł danych statystycznych i interpretacji tekstów 
analitycznych. 

Zespół „Adamiecki” zajął miejsce 38 na 196 zespołów biorących udział w zawodach. Do etapu 
drugiego zakwalifikowano 37 zespołów. 

 Szczegółowe informacje na stronie https://eks.stat.gov.pl/ 

Tygodnik Sanocki z 5 lutego 2021 r. 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 6 lutego 2021 | Aktualności  

Wywiad z dyrektor Marią Pospolitak 

Konsultacje z przedmiotów maturalnych od 08.02.2021 r. 

  Przez Dyrekcje | 5 lutego 2021 | Aktualności  

 

XIII Międzyszkolny Konkurs Biblijny „Księga Życia” 
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  Przez Administratora | 1 lutego 2021 | Aktualności  

Serdecznie zapraszamy  do wzięcia udziału w XIII Międzyszkolnym Konkursie 
Biblijnym, który odbędzie się 10 marca 2021 r. Szczegóły konkursu i regulamin znajduje się tutaj. 

Program GLOBE 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 31 stycznia 2021 | Aktualności, LOP  

 

Pomimo nauki zdalnej uczniowie z klasy 2ga wykonują badania hydrograficzne w ramach 
międzynarodowego programu badawczo-edukacyjnego GLOBE : Sandra Stanisławska i Ola Tomoń 
rzeki  San, Patryk Chrząszcz potoku Sanoczek. Ideą projektu jest podnoszenie umiejętności 
badawczych młodzieży w zakresie geografii, biologii, chemii, fizyki, matematyki oraz promocja 
naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych, kształtowanie świadomości ekologicznej 
i zaangażowanie w ochronę środowiska. 

ZŁOTA SZKOŁA 2021 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 28 stycznia 2021 | Aktualności  

 

W tegorocznym Rankingu Techników zajęliśmy 74 miejsce w kraju i 8 w województwie 
podkarpackim. Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów: matura z przedmiotów 
obowiązkowych 20%, matura z przedmiotów dodatkowych 30%, egzamin zawodowy 30%, sukcesy 
w olimpiadach 20%. Szkoły, które zajęły miejsca w pierwszej setce otrzymały tytuł „Złotej Szkoły 
2021”. W Rankingu Maturalnym Techników zajęliśmy 199 miejsce i otrzymaliśmy srebrny znak 
jakości. Gratulacje dla całej Społeczności Szkolnej! 

XXXVI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 25 stycznia 2021 | Aktualności, LOP, Olimpiady i konkursy  

 

https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/bieganowski/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/02/01/xiii-miedzyszkolny-konkurs-biblijny-ksiega-zycia/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/wpisy/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/XIII-Międzyszkolny-Konkurs-Biblijny-plakat-z-regulaminem.pdf
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/01/31/program-globe-2/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/gosia/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/01/31/program-globe-2/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/wpisy/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/lop/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/01/28/zlota-szkola-2021/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/gosia/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/01/28/zlota-szkola-2021/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/wpisy/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/01/25/xxxvi-olimpiada-wiedzy-ekologicznej/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/gosia/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/01/25/xxxvi-olimpiada-wiedzy-ekologicznej/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/wpisy/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/lop/
https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/olimpiady-i-konkursy/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/144412758_341307007003835_2616558270802408510_n-1-e1612114826414.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/144423601_430808951490765_8268847740316138125_n-e1612114845421.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/144227175_429862541600279_1809240252448975756_n-e1612114862267.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/IMG_20210209_164419-e1613815776269.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/IMG_20210209_163525-e1613815816107.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/IMG_20210209_163116-e1613815832992.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/e4.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/e2.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/14.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/e1.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/e3.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/1.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/2.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/3.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/4.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/5.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/6.jpg


Dziś odbyły się online zawody szkolne OWE. Zachęcam do zapoznania się z pytaniami. 

UWAGA KONSUMENCI 

  Przez Dyrekcje | 20 stycznia 2021 | Aktualności  

Informujemy, że stołówka szkolna wznawia swoją działalność od 18.01.2021  

Obiady będą wydawane tylko na wynos. 

Zapraszamy! 

Plan lekcji 

  Przez Administratora | 15 stycznia 2021 | Aktualności  

W zakładce Podział godzin znajduje aktualny plan lekcji, który będzie obowiązywał od 18. 01. 2021. 

Nowy plan lekcji 

  Przez Administratora | 13 stycznia 2021 | Aktualności  

W zakładce Podział godzin znajduje się robocza wersja planu lekcji, który będzie obowiązywał od 18. 
01. 2021. 
Ostateczna wersja planu powinna się pojawić 15-16. 01. 2021 r. 

Etap okręgowy XII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej 
  Przez Ewę Starego | 7 stycznia 2021 | Aktualności  

 

W dniu dzisiejszym 7 stycznia 2021 r odbyły się zawody okręgowe XII Olimpiady Wiedzy 
Hotelarskiej. Naszą szkołę reprezentowały Sandra Guśtak i Patrycja Stanuch z klasy 4h , które 
zwyciężyły w zawodach szkolnych. W całej Polsce w  etapie okręgowym rywalizowało 169 uczniów 
z 86 szkół hotelarskich. Tegoroczne zawody okręgowe ze względu na pandemię COVID-19 odbyły się 
online w formie testu z zakresu ogólnej wiedzy hotelarskiej i tematu wiodącego „Działania 
proekologiczne w nowoczesnym hotelarstwie i gastronomii”. Komitet Główny Olimpiady spośród 
uczestników wyłoni  30 finalistów zawodów centralnych. Do hotelarskich zmagań uczennice 
przygotowała nauczycielka przedmiotów hotelarskich Ewa Starego. 

XXXVI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 7 stycznia 2021 | Aktualności, LOP, Olimpiady i konkursy  
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Zachęcamy do wzięcia udziału (online) w zawodach szkolnych OWE, które odbędą się 25 stycznia 
2021 roku o godzinie 10.00. Regulamin, zakres merytoryczny, literatura oraz wykaz uczelni 
i kierunków, na które laureaci i finaliści OWE mają wstęp z pominięciem postępowania 
kwalifikacyjnego podane są na stronie www.ekoolimpiada.pl  Osoby zainteresowane proszone są 
o kontakt. 

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” 

  Przez Janusza Rudego | 23 grudnia 2020 | Aktualności, Edukacja prawna  

  W dniu 22 grudnia 2020 r. dziesięciu nauczycieli otrzymało świadectwa uczestnictwa 
w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy. Nauczyciele otrzymali 
świadectwa za przeprowadzenie zajęć z zakresu przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy, będących elementem programu pod nazwą „Kultura Bezpieczeństwa”. Podziękowanie 
otrzymała również nasza Szkoła za zorganizowanie w/w zajęć. W programie, w roku szkolnym 
2019/2020 uczestniczyli: Terebecka Monika, Drwal Monika, Indyk  Krzysztof, Semenowicz Jolanta, 
Zdybek Radosław, Błażejowska Małgorzata, Wójcik Agata, Krupa Edyta, Bieganowski Paweł 
oraz Janusz Rudy – szkolny koordynator programu. 

Konkurs „Dekoracja i aranżacja stołów świątecznych” 

  Przez Renata Gromek | 15 grudnia 2020 | Aktualności  

 

W naszej szkole jest tradycją od wielu już lat organizowanie konkursu na dekorację stołu 
świątecznego. Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji związanych ze świętami Bożego 
Narodzenia, pogłębienie wiedzy z zakresu nakrywania stołu do konkretnej okoliczności, pogłębienie 
zainteresowań związanych z estetyką i dekoracją stołów. W poprzednich latach odbywał się on tuż 
przed przerwą świąteczną, na sali gimnastycznej podczas trwających „Jasełek”. W tym roku odbył się 
online. Uczniowie w domu przygotowywali świąteczne dekoracje, potrawy oraz nakrywali stoły. Byli 
wspierani i motywowani przez nauczycieli przedmiotów zawodowych: Małgorzatę Błażejowską, Edytę 
Krupę, Monikę Terebecką. Młodzież klas gastronomicznych wykazała się pomysłowością, 
oryginalnością przy zastosowaniu elementów dekoracyjnych, zadbała o elegancję i estetykę na stole. 
Najlepsze prace zostały nagrodzone. Czytaj dalej →  

Ogólnopolski Konkurs PIP „Poznaj swoje prawa w pracy” 

  Przez Janusza Rudego | 12 grudnia 2020 | Aktualności  
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 Martyna Marcinik oraz Sandra Stanisławska z kl. 2ga  zakwalifikowały się do etapu 
regionalnego VII Ogólnopolskiego Konkursu Państwowej Inspekcji Pracy, pt. „Poznaj swoje prawa 
w pracy”.  W etapie szkolnym do konkursu zgłosiło się 15 uczniów.  Zadaniem konkursowym dla 
uczestników było udzielenie odpowiedzi na pytania z testu online wiedzy z zakresu prawa pracy, 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Celem 
konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej ochrony 
pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących 
w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Jest formą popularyzacji tego 
programu oraz sprawdzianem jego efektywności. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział 
w zmaganiach konkursowych. Martynie oraz Sandrze gratulujemy awansu i życzymy sukcesu 
w etapie regionalnym. 

V Olimpiada Statystyczna 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 10 grudnia 2020 | Aktualności, Olimpiady i konkursy  

   

Dziś odbyły się zawody okręgowe Olimpiady Statystycznej, w których wzięły udział zwyciężczynie 
etapu szkolnego: Patrycja Głuszak, Kaja Kurasz i Andżelika Wilczyńska. Test składał się z 29 pytań 
oraz z dwóch zadań rachunkowych, za wykonanie których w czasie 75 minut można było zdobyć 
maksymalnie 80 punktów. Najwyższy wynik osiągnęła Kaja Kurasz z klasy 4a: w klasyfikacji 
okręgowej miejsce 7 na 48 uczestników, w klasyfikacji ogólnopolskiej 87 miejsce na 610 osób. 
Do zawodów centralnych zakwalifikowano 80 osób. 

Zawody szkolne OZA 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 10 grudnia 2020 | Aktualności, Olimpiady i konkursy  

 

7 grudnia odbyły się zawody szkolne XIX Olimpiady Znajomości Afryki pod patronatem Ministra 
Edukacji Narodowej. Test złożony z 50 pytań jednokrotnego wyboru najlepiej napisały uczennice: 
Klaudia Kończyk z klasy 2ż i Roksana Dzieciuch z klasy 1hl. 

Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w zawodach i gratuluję osiągniętych wyników. 

UWAGA KONSUMENCI 

  Przez Dyrekcje | 26 listopada 2020 | Aktualności  
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Informujemy, że stołówka szkolna wznawia swoją działalność od 30.11.2020 
(poniedziałek). 

Obiady będą wydawane tylko na wynos. 

Zapraszamy! 

Harmonogram egzaminów 

  Przez Dyrekcje | 26 listopada 2020 | Aktualności  

 

Edukacyjna wartość dodana 2018-2020 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 23 listopada 2020 | Aktualności  

 

W kolejności: wskaźnik matematyczny, matematyczno-przyrodniczy, język polski i humanistyczny. 
Szczegóły na stronie http://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/porownywarka-szkol/ 

Sukces uczennicy w konkursie fotograficznym 

  Przez Renata Gromek | 19 listopada 2020 | Aktualności  

 

Miło nam poinformować, że Patrycja Gawron z klasy 3 TŻ  otrzymała wyróżnienie w konkursie 
zorganizowanym przez  ODK Puchatek  „Fotografowanie moją pasją”. Serdecznie gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów. 
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XIX Olimpiada Znajomości Afryki 
  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 19 listopada 2020 | Aktualności, Olimpiady i konkursy  

 

Zapraszam do udziału w zawodach szkolnych osoby, które interesują się geografią, historią, kulturą 
i religiami kontynentu afrykańskiego. Termin zgłoszenia upływa 30 listopada, zawody szkolne odbędą 
się 7 grudnia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 
http://www.olimpiada.uksw.edu.pl/node/8 

Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości 
  Przez Administratora | 16 listopada 2020 | Aktualności  

         W dniu 30 października 2020 r.  przeprowadzona została 
Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości. Ze względu na sytuację epidemiologiczną 
Olimpiada odbyła się to zdalnie. W Olimpiadzie udział wzięli: Jachimowska Patrycja 4h, Husak Karol 
2ga, Jan Zając 2ga, Wołoszyn Paweł 2a, Łuc Izabela 2a, Kozłowski Kacper 2a oraz Małek Oliwia 2a. 
W I etapie wzięło udział blisko 2400 uczestników, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu. Wszyscy 
uczestnicy reprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej, co pozwala nam sądzić, że cel 
olimpiady, jakim jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie edukacji prawnej, a także 
kształtowanie postaw obywatelskich i zaangażowania w życie społeczne, został zrealizowany. 
Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości zorganizowana została przez Instytut 
Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. W skład komisji szkolnej odpowiedzialnej 
za przeprowadzenie etapu szkolnego weszli: P. Janusz Rudy – przewodniczący oraz członkowie 
P. Alina Lipka oraz P. Iwona Biodrowicz. Za udział w Olimpiadzie Szkoła otrzymała podziękowania 
od Podsekretarza Stanu z Ministerstwa Sprawiedliwości. Pismo w załączeniu. 

XII Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej – etap szkolny 

  Przez Ewę Starego | 13 listopada 2020 | Olimpiady i konkursy  
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10 listopada odbyły się zawody szkolne XII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, w których wzięło udział 
23 uczniów z klas: 4h, 3h, 2h i 2gh. 
W tym roku zawody szkolne odbyły się online, a zadaniem uczestników  było rozwiązanie testu 
sprawdzającego wiedzę z zakresu hotelarstwa, turystyki i gastronomii z uwzględnieniem tematu 
wiodącego „Działania proekologiczne w nowoczesnym hotelarstwie i gastronomii” 

Największą liczbę punktów uzyskały i do zawodów okręgowych zakwalifikowały się: Sandra Guśtak 
z klasy 4h oraz  Patrycja Stanuch z klasy 4h. 

GRATULUJEMY!!! 

Zawody okręgowe odbędą się 7 stycznia 2021. 

Etap szkolny przygotowała i przeprowadziła p.Ewa Starego 

 

Święto Odzyskania Niepodległości 
  Przez Renata Gromek | 8 listopada 2020 | Aktualności  

Dzień 11 listopada 1918 roku to szczególna data w polskiej historii. W tym dniu naród 
polski, który przez 123 lata był pozbawiony wolności i własnego państwa, odzyskał niepodległość. Co 
roku, na pamiątkę tego wyjątkowego święta, w Polsce odbywały się liczne wydarzenia: koncerty, 
warsztaty, wystawy, wykłady, śpiewy niepodległościowe i wiele innych. Niestety, w tym roku z powodu 
pandemii większość z nich  się nie odbędzie. Święto to, jakże wyjątkowe, stwarza jednak okazję 
do rozmów o tym, jak udało się odbudować wolną Polskę, co znaczyło wtedy, a co znaczy dziś być 
suwerennym państwem, jak dbać o niepodległość i czym ona jest obecnie dla młodych Polaków. 
Zapraszamy do przeczytania krótkiej „powtórki z historii Polski” i obejrzenia prezentacji 
przygotowanej przez uczniów klasy 2ga. Czytaj dalej →  

V Olimpiada Statystyczna 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 5 listopada 2020 | Aktualności, Olimpiady i konkursy  

 

Dzisiaj odbyły się zawody szkolne, w których wzięło udział 35 uczniów z klas: 4a, 3a i 2ga pod opieką 
p. Jolanty Semenowicz i p. Małgorzaty Chomiszczak. Do zawodów okręgowych zakwalifikowały się: 
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Patrycja Głuszak z klasy 3a oraz Andżelika Wilczyńska i Kaja Kurasz z klasy 4a. Część I (zadania 
łatwe) najlepiej rozwiązała Patrycja, część II (zadania standardowe) Patrycja i Andżelika, część III 
(zadania trudne) Kaja. W kraju do zawodów przystąpiło 1840 uczniów z 262 szkół. Zawody okręgowe 
odbędą się 10 grudnia. 

UWAGA! 

  Przez Dyrekcje | 26 października 2020 | Aktualności  

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23.10.2020 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

w dniach 26.10.2020 do 6.11.2020 r. zawieszam pracę szkolnej stołówki.  

Stołówka wznowi pracę prawdopodobnie od poniedziałku 9.11.2020 r. 

Zapraszamy 

Dyrektor 

Maria Pospolitak 

Dzień Nauczyciela 

  Przez Administratora | 13 października 2020 | Aktualności  

 Malutka dedykacja muzyczna dla naszych Nauczycieli 

Video Player 

Święto Szkoły 

  Przez Elżbieta Siwiecka | 7 października 2020 | Aktualności  

    

6 października obchodziliśmy Święto Szkoły. Klasa 2a przygotowała z tej okazji okolicznościową 
gazetkę, prezentację multimedialną i konkurs wiedzy o szkole. W konkursie przeprowadzonym on-
line wzięło udział 20 klas. Najlepszą wiedzą o szkole wykazała się klasa 3l, następnie klasa 4l  oraz 
klasa 4ż. 

Prezentacja multimedialna: Zespół Szkół Nr 1 

Przy tej okazji upamiętnialiśmy również jubileusz 95-lecia i wspominaliśmy historię naszej szkoły.  
Czytaj dalej →  
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Konkurs „Ekologiczny dekalog św. Franciszka z Asyżu” 

  Przez Renata Gromek | 29 września 2020 | Aktualności  

Zapraszamy do udziału w konkursie „Ekologiczny dekalog św. Franciszka z Asyżu”. 
Szczegółowe informacje w załączonym regulaminie. 

KONKURS ŚW. FRANCISZEK 

Pielgrzymka maturzystów, wychowawców i katechetów 
Archidiecezji Przemyskiej na Jasną Górę 2020 

  Przez Renata Gromek | 24 września 2020 | Aktualności  

Wydział Nauki Katolickiej informuje, że tegoroczna pielgrzymka maturzystów, 
wychowawców i katechetów Archidiecezji Przemyskiej na Jasną Górę odbędzie się w sobotę, 3 
października 2020 r. w zmienionej formie. Pielgrzymujemy indywidualnie. 

Zachęcamy do wyjazdów w gronie rodzinnym i koleżeńskim. Ze względu na pandemię, katecheci 
nie będą organizować wyjazdów grupowych do Częstochowy. 

PROGRAM, sobota, 3 października 2020 r. 

 17.00 – Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich (indywidualnie) 
 18.30 – MSZA ŚWIĘTA pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Chudzio 
 21.00 – Apel Jasnogórski – bp Krzysztof Chudzio zawierzy maturzystów, wychowawców 

i katechetów Matce Bożej 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY! 

Wycieczka przedmiotowa do restauracji Rebel 

  Przez Administratora | 23 września 2020 | Aktualności  

21 września 2020 r. uczniowie klasy pierwszej technikum hotelarskiego wybrali się do nowo powstałej 
restauracji Rebel. Na początku menadżer lokalu opowiedział o nietypowych marzeniach właścicieli, 
czyli jak powstało to miejsce i co będzie remontowane w najbliższych miesiącach. Bo jak się okazało 
na górze jeszcze trwa przebudowa i będą tam pokoje do wynajęcia. Już na początku zauroczyło nas 
piękno wnętrza budynku, które  właściciele projektowali samodzielnie. 
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Menadżer wprowadził nas w tajniki pracy barmana, kelnera. Oznacza to, że widzieliśmy nie tylko salę 
dostępną dla gości, ale i zaplecze restauracji. Dowiedzieliśmy się jak funkcjonuje restauracja, jak 
obsłużyć urządzenia typu: młynek do kawy, czy też ekspres ciśnieniowy. Czytaj dalej →  

Jesienne smaki 

  Przez Administratora | 13 września 2020 | Aktualności  

W dniu 11.09.2020 r. uczniowie klas gastronomicznych przygotowali jesienny pokaz przetwórstwa 
owocowo – warzywnego stosowanego w gospodarstwie domowym. 
Niestety tegoroczny pokaz musieliśmy dostosować do panującej pandemii . Wszystkie przetwory; 
keczupy, pasty, soki, sałatki, frużeliny, warzywa marynowane i kiszone dostępne były tylko w formie 
ekspozycji i dekoracji. Szczegółową uwagę poświęciliśmy na opracowanie w formie dostępnej 
broszury receptur i szczegółowego  wykonania przetworów jesiennych. 

        

W nawiązaniu do pokazu, stołówka szkolna proponuje w miesiącach jesiennych propozycję zdrowych, 
pożywnych zup warzywnych. Rozpoczynamy od odżywczej,  a zarazem  niskokalorycznej zupy 
dyniowej bogatej w wiele wartościowych składników, podanej z mleczkiem kokosowym i papryczką 
chili. 

Zapraszamy na smaki jesienne, 
Nauczyciele i uczniowie klas gastronomicznych 

UWAGA KONSUMENCI!!! 

  Przez Dyrekcje | 4 września 2020 | Aktualności  

Stołówka szkolna będzie czynna od 07.09.2020 r. 

Zapraszamy na pyszne obiady! 

Matura poprawkowa 

  Przez Dyrekcje | 2 września 2020 | Aktualności  

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się  8 września 2020 r. o godz. 14.00. 

Zdający wchodząc do szkoły mają obowiązek mieć nałożoną maseczkę lub przyłbicę. 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej w czasie pandemii 
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  Przez Renata Gromek | 1 września 2020 | Aktualności  

Wszystkie osoby przebywające w bibliotece muszą mieć usta i nos zakryte maseczką. 

 Przed wejściem do biblioteki  należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym. 
 Jednocześnie w bibliotece może przebywać 5 czytelników. Pozostałe osoby powinny poczekać 

na korytarzu obok biblioteki. 
 Książki zarezerwowane poprzez dziennik elektroniczny (konto Biblioteka Szkolna) będzie 

można odebrać z biblioteki po otrzymaniu komunikatu, że zamówiona pozycja jest gotowa 
do odbioru. 

 Wybrane wcześniej książki będą podawane przez bibliotekarza. Nie ma samodzielnego dostępu 
do półek. 

 Do odwołania nie będzie możliwości:  
o dostępu do internetu, 
o skorzystania z usługi ksero, skanowania i wydruków komputerowych, 
o korzystania ze zbiorów na miejscu 
o przyjmowania darów od czytelników, 
o korzystania z przestrzeni biblioteki i przebywania w bibliotece dłużej, niż czas 

niezbędny do zwrotu i wypożyczenia książki. 
 Wszystkie zbiory po powrocie do biblioteki zostaną poddane 48 godzinnej kwarantannie (za 2 

dni po zwrocie zbiory trafiają na półkę i mogą zostać wypożyczone). 

DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIE 
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