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2018/2019 

Zakończenie roku szkolnego 
 

Przez Dyrekcje | 18 czerwca 2019 | A ktualności 
 

 

Rosja po angielsku 
 

Przez Elżbieta Siwiecka | 15 czerwca 2019 | Aktualności 
 

 
Od ubiegłego tygodnia w ramach programu AIESEC gościmy w naszej szkole wolontariuszki z Rosji- 

Anastazję i Marię. Prowadzą one zajęcia z uczniami, przybliżając kulturę i kraj naszego wschodniego 

sąsiada. Spędzamy razem czas, pokazujemy im Sanok i okolicę. Zaprzyjaźniliśmy się. Czytaj dalej → 

 

Animatorzy z 3h technikum hotelarskiego zabawiali uczniów z SP8 
 

Przez Ewę Starego | 10 czerwca 2019 | Aktualności 
 

W środę 5 czerwca uczniowie klasy 3 h technikum hotelarskiego w ramach realizowanej specjalizacji 

„Organizator  imprez  okolicznościowych,  turystycznych   i czasu   wolnego”  odbyli   zajęcia   z 

uczniami w Szkole Podstawowej nr 8 w Sanoku. Warsztaty obejmowały blok tematyczny dotyczący 

animacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, na który składały się: gry i zabawy animacyjne, kreacje 

balonowe, malowanie twarzy oraz zabawy z chustą animacyjną. Dla większości animatorów była  to 

pierwsza próba sprawdzenia  w praktyce swoich umiejętności. Podczas zabaw młodzież wykazała się dużą 

energią, kreatywnością, dowcipem oraz ujawniła wiele ukrytych talentów. Wspólne spotkanie przyniosło 

zadowolenie zarówno dzieciom, młodzieży 3h, jak i opiekunom. Młodzież do zajęć  przygotowała  i 

spotkanie  zorganizowała  prof. Ewa Starego. Opiekę nad klasą podczas zajęć sprawowały: prof. Ewa 

Starego i prof. Renata Gromek. 
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 Konkurs języka niemieckiego dla klas pierwszych 
 

Przez Administratora | 10 czerwca 2019 | Aktualności 
 

W dniu 05 czerwca 2019 r. odbył się konkurs języka niemieckiego dla klas pierws zych. 

Udział wzięło 10 uczniów z klas 1a, 1l i 1ż. Konkurs składał się z 9 zadań, w których należało wykazać się 

wiedzą gramatyczno- leksykalną, umiejętnościami pisania ogłoszenia do gazetki młodzieżowej i pocztówki 

z wycieczki, a także autoprezentacji. Za rozwiązanie zadań można było uzyskać maksymalnie 55 pkt. 

I miejsce zajęła Aleksandra Czubek z kl. 1a, II miejsce Izabela Jarosz z kl. 1ż i III miejsce Patrycja 

Gawron z kl. 1ż. 

Konkurs przygotowały nauczycielki języka niemieckiego p. D. Biernikiewicz i p. R. Słyszyk. 
 

 

Turniej piłki siatkowej z okazji Dnia Dziecka 
 

Przez Administratora | 9 czerwca 2019 | Aktualności, Sport szkolny 

 

     Rozgrywki sportowe w szkole to znakomity przyczynek, by zaszczepić w młodzieży 

ducha rywalizacji, nieodłącznego elementu rozwoju społecznego. Najważniejsze jednak, by czas ten 

kojarzył się dobrą zabawą. 
 

3 czerwca 2019 r. na sali gimnastycznej rozegrany został turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych z okazji 
Dnia Dziecka. Do rywalizacji przystąpiło 5 zespołów z klas pierwszych drugich i trzecich.  

W zawodach zwyciężyła klasa 3l, II miejsce zajęła klasa 2l, a III klasa 1h, której pomagali chłopcy z 3l. 

Kolejne lokaty zajęły: 1l + 1a – IV i 1ż – V miejsce. Dziękujemy młodzieży za udział w imprezie 
i zapraszamy za rok. Zawody zorganizowali nauczyciele wf. 
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Wycieczka przedmiotowa do Krakowa 
 

Przez Janusza Rudego | 7 czerwca 2019 | Aktualności, Edukacja prawna 
 

Tradycją stały się wycieczki przedmiotowe do Sądu Okręgowego w Krakowie. Jak co roku w przewodzie 

sądowym z zakresu prawa karnego uczestniczyli uczniowie z klasy 2a, kształcący się w zawodzie technik 

ekonomista. 

 

              Czytaj dalej → 
 

 

 

 Zwycięstwo w konkursie ekologicznym 
 

Przez Małgorzatę Chomiszczak | 4 czerwca 2019 | Aktualności, LOP, Olimpiady i konkursy 
 

 

Uczniowie klas trzecich: Joasia Gołda, Ola Kmiecik-Szyszlak, Dawid Kamyk i Olek Redman zajęli 

I miejsce w V edycji konkursu zespołowego „Moje miejsce zamieszkania w procesie zmian” 

organizowanego pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Rzeszowskiego Oddziału Polskiego 

Towarzystwa Geograficznego. Jest to już trzecie zwycięstwo uczniów ZS1 w tym konkursie. Laureaci 

wezmą udział w projekcie ekologicznym w Ośrodku Ekologicznym Spohns Haus w Gersheim 

w Niemczech. 

 

 
 

 Wieloletnia współpraca Ekonomika z Gimnazjum im. Jana Pawła 

II w Tarnawie Dolnej 
 

Przez Administratora | 3 czerwca 2019 | Aktualności 
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W dniu 17.05. 2018 r. uczniowie z klasy 2ż technikum żywienia i usług 

gastronomicznych po raz kolejny zaprezentowali swoje umiejętności zawodowe podczas przygotowania 

i obsługi bankietu, zorganizowanego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej, z okazji Dnia 

Patrona. Menu podczas bankietu było urozmaicone, zarówno pod względem smakowym, jak 

i kolorystycznym: zimne zakąski mięsne,  galaretki drobiowe, deski serów, sałatki warzywne, słodkie ciasta 
i ciasteczka bankietowe. Młodzież, w trakcie kilkudniowych przygotowań miała okazję wykorzystać wiedzę 

teoretyczną oraz umiejętności praktyczne zdobyte w szkole. Było to ogromne przedsięwzięcie 

i doskonalenie umiejętności zawodowych dla uczniów. Efekty ich pracy zostały dostrzeżone i bardzo 

wysoko ocenione, wzbudzając uznanie zaproszonych gości. Nabyte umiejętności z pewnością zaowocują 

w przyszłej pracy zawodowej. Uczniowie zorganizowali przyjęcie we współpracy z nauczycielami: 

Krzysztofem Indykiem, Agatą Wójcik, Małgorzatą Błażejowską, 
 

 

 
 

 Procedury bezpieczeństwa w ZS1 w Sanoku 
 

Przez Administratora | 30 maja 2019 | Aktualności 
 

W górnej zakładce „Dokumenty” znajdują się procedury bezpieczeństwa obowiązujące 
w ZS1 w Sanoku: 

 

  Pismo informacyjne dla rodziców 

  Procedury dla uczniów 

 Procedury dla nauczycieli 
  Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa 

 

 

 

Start w trójboju obronnym 
 

Przez Administratora | 27 maja 2019 | Aktualności, Sport szkolny 
 

 

18 maja 2019 r. na sanockim stadionie „Wierchy” odbyły się zawody w Trójboju obronnym, zorganizowane 

przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Celem imprezy było sprawdzenie umiejętności biegowych, 

strzeleckich i rzutu granatem. Naszą szkołę reprezentowały Gabriela Wojtanowicz (1ż) i Patrycja 

Zarzyczny ( 3l), które uplasowały się na wysokich miejscach. Zawodom towarzyszyła dobra zabawa 

i przyjazna atmosfera. Po zakończeniu rywalizacji na zawodników czekał poczęstunek. Opiekunką 

dziewcząt była p. Anna Dalska-Kindlarska. 
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 Odbiór dyplomów 
 

Przez Dyrekcje | 24 maja 2019 | Aktualności 
 

Dyplomy z egzaminu zawodowego dla absolwentów 

będą wydawane od 24.05.2019 r. w sekretariacie szkoły. 

 

IV Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych 
 

Przez Janusza Rudego | 16 maja 2019 | Aktualności, Wolontariat 

 

    Bezinteresowna pomoc, zaangażowanie oraz niejeden uśmiech podarowany s woim 

Podopiecznym to bezcenny wkład naszych wolontariuszy w organizację IV Woje wódzkie j Olimpiady 

Osób Niepełnosprawnych – Sanok 2019. 

 

W dniu 16 maja 2019 r. Hala Widowiskowo – Sportowa ARENA SANOK stała się miejscem zmagań 

olimpijskich dla 85 placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Imprezę zainaugurowała 

ceremonia zapalenia  znicza  olimpijskiego  oraz odegranie  hymnu  państwowego  i złożenie  przysięgi 

przez zawodników, sędziów oraz wolontariuszy. Każda drużyna biorąca udział w imprezie miała 

przydzielonego wolontariusza, który opiekował  się  nią  od momentu  przyjazdu  do zakończenia  imprezy. 

Z naszej szkoły do obsługi Olimpiady zgłosiło się 17 uczniów, byli to w większości uczniowie z klas 

pierwszych, którzy ze swoich obowiązków wywiązali się wzorowo. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom 

oraz opiekunom za zaangażowanie w tym wydarzeniu. Wasza obecność  i aktywność  inspirują  i pokazują, 

że praca Szkolnego Koła Wolontariatu jest potrzebna. Opiekę  nad  młodzieżą  sprawowali  Janusz  Rudy 

oraz Joanna Matuszek. Szczegółowa fotorelacja znajduje się  na stronie: https://esanok.pl/2019/wielkie- 

serca- i-swietna-zabawa-olimpiada-niepelnosprawnych- fotorelacja-00e8po.html  
 

 

 

System prawa w Irlandii 
 

Przez Janusza Rudego | 15 maja 2019 | Aktualności, Edukacja prawna 
 

 
 

W dniu 29 kwietnia oraz 13 maja 2019 r. uczniowie z klasy 1l technik logistyk oraz 1a 

technik ekonomista uczestniczyli w zajęciach na temat systemu prawa obowiązującego w Irlandii. 

 

W czasie spotkania uczniowie obejrzeli film o Irlandii oraz wysłuchali prelekcji na temat systemów 
prawnych obowiązujących we współczesnym świecie. Zapoznali się również z systemem common law, 
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organizacją sądów w Irlandii oraz grupą przykładowych spraw trafiających na ich wokandę . Zajęcia 

przygotował Janusz Rudy w ramach Projektu Job – Shadowing Nauczycieli ZS nr 1 w Irlandii, w ramach 

programu Erasmus +. 

 

 
 

 „Tak niedawno żeśmy się spotkali, a już pożegnania nadszedł 

 czas…” 
 

Przez Małgorzatę Chomiszczak | 6 maja 2019 | Aktualności 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W piątek 26 kwietnia pożegnaliśmy uczniów klas maturalnych. Akademię 

rozpoczęła dyrektor Maria Pospolitak, która powitała młodzież, grono pedagogiczne oraz przybyłych 

rodziców uczniów. Następnie wraz z wychowawcami wręczyła świadectwa, nagrody książkowe dla 

abiturientów z najwyższą średnią oraz listy gratulacyjne dla rodziców uczniów. Świadectwa z wyróżnieniem 

otrzymali: Kamil Bartkowski, Tomasz Kornecki i Kinga Świerad z klasy 4a, Monika Białecka 

i Damian Kopczyk z klasy 4l oraz Sabina Stach z klasy 4ż. Jak co roku wręczono nagrody uczniom, 

którzy byli honorowymi dawcami krwi, wolontariuszami, reprezentowali szkołę w sporcie, pracowali 

w szkolnym zespole muzycznym oraz w poczcie sztandarowym. Stowarzyszenie „Sanocki Ekonomik” 
ufundowało nagrody dla uczniów, którzy najlepiej zdali egzaminy zawodowe: Kingi Świerad z klasy 4a, 

Mateusza Czopora z klasy 4l, Joanny Szymańskiej z klasy 4h oraz Anny Ziemlewicz z klasy 4ż. 

W imieniu wychowawców życzenia maturzystom złożył p. Jacek Kosztołowicz. Podziękowania w imieniu 

abiturientów przekazał Damian Kopczyk. Część artystyczną, słodki poczęstunek oraz pamiątki dla 

maturzystów przygotowali uczniowie klas pierwszych z wychowawcami. Uroczystość zakończył występ 

szkolnego zespołu muzycznego, któremu na gitarze towarzyszył absolwent Paweł Starzewski. 

 

 

Europejska Kampania Fenologiczna-Green up 
 

Przez Małgorzatę Chomiszczak | 4 maja 2019 | Aktualności, LOP 
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Obserwując Ziemię z kosmosu w okresie wiosennym, łatwo dostrzec „zieloną falę” 

przesuwającą się z południowo-zachodniej Europy (Hiszpania) do jej północno-wschodniej części (Rosja). 

Tworzą ją drzewa, na których wyrastają świeże liście, kwitnące kwiaty oraz zazieleniające się łąki i pola. Ta 

„zielona fala” występuje każdego roku – ale za każdym razem rozpoczyna się w nieco innym momencie. 

Obserwacje fenologiczne połączone z pomiarami parametrów atmosferycznych to jedne  z  najprostszych, 

ale i najciekawszych badań wykonywanych w ramach Programu GLOBE. W naszej szkole zajmują się nimi 

uczniowie klasy 3h: Joasia Gołda, Ola Kmiecik-Szyszlak i Olek Redman. Wyniki badań porównywane są 

z obserwacjami w dwóch szkołach na Ukrainie i jednej w Chorwacji. Na zdjęciach- nasza czereśnia 

w okresie ostatniego miesiąca. 

 

Zmiana planu lekcji 
 

Przez Administratora | 28 kwietnia 2019 | Aktualności 
 

Plan lekcji od 29 kwietnia 2019 r. 
 

 

 

O krok od medalu w biegach przełajowych 
 

Przez Administratora | 27 kwietnia 2019 | Aktualności, Sport szkolny 

 

 

 

 

25. kwietnia 2019 r. Pustynia k. Dębicy gościła ok. 70 najlepszych w województwie 

przełajowców szkół ponadgimnazjalnych. 

 

W Finale Woje wódzkie j Licealiady w Indywidualnych Biegach Przełajowych naszą szkołę 

reprezentował Krystian Kurzydło (3ż), który po wspaniałym biegu zajął IV miejsce. 

 
Gratulujemy Krystianowi najlepszego, jak do tej pory, wyniku w zawodach wojewódzkich i życzymy 

kolejnych sukcesów. Opiekun zawodnika – p. Paweł Bieganowski 
 

 

 
 

Inspiracje 
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Przez Elżbieta Siwiecka | 26 kwietnia 2019 | Aktualności 
 

 

W kwietniu, zainteresowana sztuką młodzież ZS nr 1 w Sanoku, gościła w atelier sanockiego artysty – pana 

Sylwestra Stabryły. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się o inspiracjach artysty, jego zamiłowaniu  

do sztuki , a także artystycznej drodze życiowej. Pan Stabryła podzielił się z nimi cennymi radami, które 

młodzi artyści na pewno wezmą sobie do serca 

 

Dziękujemy za inspirujące spotkanie 

 

 

 Konkurs Języka Angielskiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych 
 

Przez Administratora | 25 kwietnia 2019 | Aktualności 
 

5 kwietnia już po raz jedenasty odbył się Konkurs Języka Angielskiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych, 
organizowany przez PWSZ w Krośnie. Biorą w nim udział najlepsi uczniowie z języka angielskiego z 

całego regionu. W tym roku reprezentowali oni szkoły ponadgimnazjalne z Krosna, Sanoka, Jasła, Leska, 

Brzozowa, Rymanowa i Jedlicza. Zwycięzca tego konkursu otrzymuje voucher na egzamin CAE 

(Cambridge Advanced English), a zdobywcy miejsc od 2 do 5 otrzymują vouchery uprawniające 
do zdawania międzynarodowego egzaminu FCE. 

Uczeń naszej szkoły Dawid Gagatko z klasy IV h okazał się najlepszym uczestnikiem konkursu 

spośród ws zystkich szkół ponadgimnazjalnych z Sanoka!! W klasyfikacji ogólnej zdobył 5 miejsce, 

a tym samym voucher uprawniający do zdawania międzynarodowego egzaminu FCE. 

To ogromny sukces! GRATULUJEMY! I życzymy kolejnych. 

Nasz kolega również zabłysnął medialnie – poniżej wywiad z Dawide m i innymi uczestnikami. 

 

Źródło: https://www.youtube.com 

Spotkanie z podróżnikiem 
 

Przez Małgorzatę Chomiszczak | 24 kwietnia 2019 | Aktualności 
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Ponad 120 uczniów wzięło udział w spotkaniu z podróżnikiem z firmy trzask.pl. Tym razem odwiedziliśmy 

Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Poznaliśmy warunki życia, obyczaje i powszednie zajęcia 

mieszkańców. Podziwialiśmy krajobrazy gór Al-Hadżar, plantacje daktyli i nowoczesną zabudowę Dubaju. 

 

 

 Wywiadówka śródsemestralna 
 

Przez Dyrekcje | 23 kwietnia 2019 | A ktualności 
 

Dnia 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów ZS 

nr 1 (przeniesione z 10 kwietnia 2019 r.) 

w następujących salach: 

 

Kl. 1a – mgr Agnieszka Dubis – sala 201 

Kl. 2a – mgr Anna Grządziel – sala 204 

Kl. 3a – mgr Agnieszka Kutiak – sala 302 

Kl. 1h – mgr Monika Terebecka – sala 304 

Kl. 2h – mgr Ewa Starego – sala 406 

Kl. 3h – mgr Joanna Matuszek – sala 207 

Kl. 1l – mgr Joanna Albigowska – sala 306 

Kl. 2l – mgr Urszula Małek – sala 403 

Kl. 3l – mgr Paweł Bieganowski – sala 206 
Kl. 1ż – mgr Agata Wójcik – sala 202 

Kl. 2ż – mgr inż. Krzysztof Indyk – sala 104 

Kl. 3ż – mgr inż. Monika Drwal – sala 205 

 

Zapraszamy Rodziców 

 

Konkurs na Palmę Wielkanocną 
 

Przez Administratora | 17 kwietnia 2019 | Aktualności 

 

  W dniu 14 kwietnia 2019 r. odbył się konkurs palm, organizowany przez Starostwo 

Powiatowe w Sanoku, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i Parafię Chrystus Króla. Nasza szkoła 

po raz trzynasty wzięła udział w tym konkursie. 

http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2019/04/23/wywiadowka-srodsemestralna/
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Tegoroczną palmę przygotowała pani pedagog Ewa Szwarczyk wraz z nauczycielami oraz uczennicami 
klasy 2a Kamilą Wołoszyn i Wiktorią Miarecką. Za prawidłowy transport palmy do skansenu zadbali 

p. Ewa Szwarczyk, p. Renata Słyszyk i p. Wojciech Jodłowski. Nasza palma prezentowała się bardzo ładnie  
i otrzymała wyróżnienie w kategorii „Palma tradycyjna”. 

 

 
Szczególne podziękowania należą się uczniom z klasy 2ż Wiktorii Syrnik i Michałowi Orawcowi, a także 

Milenie Mańkowskiej z klasy 1h, którzy w Niedzielę Palmową uczestniczyli w konkursie. 

 

UWAGA! – Lekcje skrócone w dn. 24.04.2019 r. 
Przez Dyrekcje | 17 kwietnia 2019 | A ktualności 

 

 

 

UWAGA! 
 

Przez Dyrekcje | 17 kwietnia 2019 | A ktualności 
 

Od dnia 29.04.2019 r. obowiązuje nowy plan zajęć. Prosimy o zapoznanie się z nim w edzienniku 

i na stronie szkoły. 

 

 Komunikat dla konsumentów 
Przez Dyrekcje | 16 kwietnia 2019 | A ktualności 

 

W związku z zawieszeniem strajku nauczycieli w dniu 17 kwietnia 2019 r. (środa) będą wydawane obiady 

abonamentowe. Niewykorzystane – z powodu strajku – bloczki będą rozliczone w abonamencie majowym. 

 

Za utrudnienia przepraszamy. 

 

Komunikat dla uczniów i rodziców 
Przez Dyrekcje | 16 kwietnia 2019 | A ktualności 
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W związku z zawieszeniem strajku nauczycieli informuję, że od 17 kwietnia 2019 r. (środa) lekcje odbywają 
się zgodnie z tygodniowym planem. 

 

Klasyfikacja klas maturalnych odbędzie się 24 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 14.00. 

 

 
 

 Oświadczenie nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 
 

Przez Renata Gromek | 16 kwietnia 2019 | Aktualności 
 

Szanowni Państwo, 

 
8 kwietnia 2019 roku sanockie szkoły przystąpiły do akcji strajkowej. Nasze działania nigdy nie były 

wymierzone przeciwko uczniom, rodzicom ani też nie miały wydźwięku politycznego. Ich celem było 

przede wszystkim uświadomienie społeczeństwu bardzo trudnej sytuacji w polskiej oświacie. Jednak, mając 

na uwadze  dobro   naszych   uczniów,  postanowiliśmy   zawiesić  strajk,  aby  przeprowadzić   klasyfikację  

i umożliwić im ukończenie szkoły oraz otworzyć drogę do dalszej edukacji. 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do społecznego dyskursu i wyrazili swoją troskę o stan polskiej 

oświaty. Wierzymy, że będzie to początek pozytywnych zmian oczekiwanych przez wiele środowisk. Nasze 

postulaty pozostają aktualne, solidaryzujemy się z tymi, którzy kontynuują akcję strajkową i wyrażamy 

gotowość do jej ponownego podjęcia. 

 

Nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku 

 

 

Szkolenie BHP 
 

Przez Dyrekcje | 12 kwietnia 2019 | A ktualności 
 

Przypominam uczniom z klasy 2a o obowiązkowym szkoleniu bhp przed praktykami zawodowymi w dniu 
17.04.2019 r. (środa): 

 

– lekcja 7– klasa 2a – sala 204 

 

 

UWAGA!!! 
 

Przez Dyrekcje | 9 kwietnia 2019 | A ktualności 
 

W związku ze strajkiem wywiadówka jest odwołana. 

O nowym terminie poinformujemy w najbliższym czasie. 

 
 

 WYWIADÓWKA 
 

Przez Dyrekcje | 8 kwietnia 2019 | A ktualności 
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 Finał konkursu geograficznego w Krośnie 
 

Przez Małgorzatę Chomiszczak | 7 kwietnia 2019 | Aktualności, LOP, Olimpiady i konkursy 
 

 

Rozstrzygnięto XVI Konkurs Geograficzny „Odkryj ś wiat z Poznaj Światem„ w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie. W konkursie wzięło udział 50 uczniów ze szkół z Podkarpacia, a naszą 

szkołę reprezentowali: Gabrysia Chromiak i Amelka Kowalczyk z kl. 3l, Kuba Hryców z kl. 3a, Olek 

Redman z kl. 3h i Paweł Lubecki z kl. 2l. Najlepiej z zadaniami konkursowymi poradził sobie Kuba 

zdobywając 63pkt na 82pkt możliwe do zdobycia. Uczestnicy konkursu wysłuchali wykładu rzecznika 
prasowego RDLP w Krośnie Edwarda Marszałka na temat gospodarki lasami w Polsce na tle Europy. 

 

 
 

KOMUNIKAT 
 

Przez Dyrekcje | 5 kwietnia 2019 | A ktualności 
 

Szanowni Państwo! 

 
W związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku planowanym 

od poniedziałku 8 kwietnia 2019 informujemy, że szkoła zapewni uczniom opiekę. 

 

W przypadku oficjalnego odwołania strajku lekcje odbędą się zgodnie z planem. 

 

 
 

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 

 

 
 

Podsumowanie specjalizacji ,,cukiernictwo artystyczne”. 
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Przez Renata Gromek | 3 kwietnia 2019 | Aktualności 
 

 

W dniu 29 marca 2019 odbyło się spotkanie, na którym uczniowie 3 klasy technikum żywienia i usług 
gastronomicznych zaprezentowali swoje umiejętności zawodowe, które zdobywali w ramach projektu 

„Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w powiecie Sanockim”, współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków EFS w ramach RPO Województwa Podkarpackiego Dzięki realizacji projektu 

młodzież ZS1 wzięła udział w zajęciach specjalizacyjnych ,,cukiernictwo artystyczne”, związanych 

z przygotowaniem wyrobów cukierniczych z wykorzystaniem karmelu, marcepanu, czekolady, masy 

cukrowej. Czytaj dalej → 

 

 Wymiana młodzieży w ramach programu Erasmus+ 
 

Przez Patryka Proroka | 31 marca 2019 | Aktualności 
 

 
 
 

 

 

W tym miesiącu dzięki Europejskiemu Centrum Młodzieży uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli 

w wymianie młodzieży. Celem tego projektu było poszerzenie wiedzy na temat Unii Europejskiej, zasad jej 

funkcjonowania, zwiększenie poziomu aktywności obywatelskiej oraz budowanie świadomości 

europejskiej. Oto co pisze jedna z uczestniczek tego projektu: 

 

Czytaj dalej → 

 

 Dzień św. Patryka 
 

Przez Patryka Proroka | 28 marca 2019 | Aktualności 
 

 

W ubiegły poniedziałek 18 marca nasza szkoła obchodziła dzień św. Patryka, patrona Irlandii.  

Celem tego wydarzenia było poszerzanie wiedzy uczniów na temat Irlandii, jej historii, kultury i tradycji 
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oraz rozpowszechnianie rezultatów projektu, w którym brali udział nasi nauczyciele i uczniowie. Czytaj 
dalej → 

 

 Specjalizacja „cukiernictwo artystyczne” 
Przez Renata Gromek | 27 marca 2019 | Aktualności 

 

 

Uczniowie klasy 3 technikum żywienia i usług gastronomicznych zdobyli fantastyczne umiejętności 
na specjalizacji „cukiernictwo artystyczne” realizowanej w ramach projektu „Podniesienie jakości 

i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim”. Ich kunszt możecie podziwiać 
na załączonych poniżej zdjęciach. 

 

Czytaj dalej → 

 

 Konkurs kulinarny dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych 
Przez Renata Gromek | 27 marca 2019 | Aktualności 

 

 

W dniu 19 marca 2019 roku w ZS nr1 odbył się konkurs kulinarny dla uczniów gimnazjów i szkół 
podstawowych pod hasłem ,, Desery w nowoczesnej odsłonie”. 

 

Konkurs miał formę rywalizacji międzyszkolnej, którego głównym celem była promocja i rozwijanie 

zainteresowań sztuką cukierniczą, zwrócenie uwagi uczniów na kształtowanie prozdrowotnych zachowań 

poprzez promocję aktywnego stylu życia i odpowiednich nawyków żywieniowych, wymiana zainteresowań 

gastronomicznych. Przed rozpoczęciem konkursu uczestnicy wzięli udział w warsztatach cukierniczych, 

które odbyły się dzięki uprzejmości Pana Grzegorza Garbacika szefa kuchni Hotel Arłamów **** , 

prowadzącemu dziękujemy za szereg dobrych praktyk i cukierniczych inspiracji, a młodzieży za czynny 

udział! Tego typu zajęcia pozwalają uczniom na bliższe zetknięcie się z zawodem i pomagają w podjęciu 

decyzji co do przyszłego kształcenia. 

 

Czytaj dalej → 

 

Indywidualne mistrzostwo powiatu w biegach przełajowych 
Przez Administratora | 25 marca 2019 | Aktualności, Sport szkolny 

 

       I miejsce indywidualnie dla  Patrycji Zarzyczny (3l) , II miejsce drużynowo dla  

dzie wcząt i III miejsce drużynowo dla chłopców, to sukcesy naszej młodzieży w Indywidualno – 

Drużynowych Biegach Przełajowych. Zawody powiatowe odbyły się w dniu 21 marca 2019 r. na terenach 

zielonych MOSiR w Sanoku. Wszystkim gratulujemy i życzymy sukcesów w etapie rejonowym 

w Ustianowej. 
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Opiekunami drużyn byli: p. Anna Dalska – Kindlarska i p. Paweł Bieganowski. 
 

 

 Pierwsze „Igrzyska Hotelarskie” 
Przez Renata Gromek | 25 marca 2019 | Aktualności 

 

 

19 marca w Zespole Szkół nr 1 odbyły się dwa konkursy zawodowe. Jeden – dla miłośników gastronomii – 

„Desery w nowoczesnej odsłonie”, drugi – dla znawców hotelarstwa – „Igrzyska hotelarskie”. 

Organizatorami konkursu był Zespół Szkół nr 1 w Sanoku oraz Hotel Arłamów****. Konkurs dla hotelarzy 

składał się z sześciu różnorodnych konkurencji, w których młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów 

musiała wykazać się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi 

do pracy w hotelu. Czytaj dalej → 

 

UWAGA!!!! 
Przez Dyrekcje | 20 marca 2019 | Aktualności 

 

Od dn. 22.03.2019 r. (piątek) od godz. 8.00 w sekretariacie szkoły można odbierać 

 
wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

 

Otwarte drzwi PWSZ w Sanoku 
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 14 marca 2019 | Aktualności 

 

 

Uczniowie klas trzecich pod opieką nauczycieli wzięli udział w „Dniach Otwartych” w sanockiej uczelni, 

podczas których zapoznali się z kierunkami studiów i warunkami nauki w PWSZ. 

 

IX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej 
Przez Janusza Rudego | 13 marca 2019 | Aktualności 

 

    W dniu 12 marca 2019 r. w gmachu Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej 

odbył się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej. W konkursie udział wzięło ponad 300 uczniów z 60 
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szkół średnich z całej Polski, kształcących w zawodach technik logistyk, technik spedytor, technik 

eksploatacji portów i terminali. Naszą szkołę w konkursie reprezentowali: Kowalczyk Amelia, Lisowska 

Marta, Wach Agata, Szczepanek Ewa oraz Maks Kluska. 
 

 
Czytaj dalej → 

 

 Wymiana uczniów w ramach projektu Erasmus+ w Będzinie. 
Przez Patryka Proroka | 13 marca 2019 | Aktualności 

 

W czasie ferii uczniowie naszej szkoły brali udział w wymianie młodzieży Erasmus+, której tematem był 

smog, ochrona przed nim i zapobieganie mu. W wymianie uczestniczyła również młodzież z Rumunii 

oraz Bułgarii. Czytaj dalej → 

 

 Hotelarze uczą się od zawodowców – lekcje hotelarstwa 

w Państwowej Straży Pożarnej 
Przez Ewę Starego | 12 marca 2019 | A ktualności 

 

W dniu  7.03.2019  r.  uczniowie  klasy  2h   technikum  hotelarskiego   odbyli  wycieczkę   przedmiotową 

do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, podczas której odbyli  szkolenie 

dotyczące bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego oraz ochrony przeciwpożarowej w obiektach 

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. Dużo emocji wzbudził symulowany pokaz akcji 

ratunkowej od momentu przyjęcia zgłoszenia aż do wyjazdu samochodów ratunkowych do pożaru. Opiekę 

nad młodzieżą sprawowały prof. Ewa Starego i prof. Monika Terebecka. 
 

 

Centrum Kongresowe G2A ARENA i Hotel Blu Diamond – 

wycieczka przedmiotowa hotelarzy do Rzeszowa 
Przez Ewę Starego | 12 marca 2019 | A ktualności 

 

W dniu 6 marca 2019 klasa 3h technikum hotelarskiego wraz z prof. E.Starego i prof. R.Gromek 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”. Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania Centrum Wystawienniczo-Kongresowego G2A 
ARENA w Jasionce k/Rzeszowa, gdzie odbywały się Targi Edukacyjne EduSalon i Europejskie Targi 
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Pracy WorkExpo. 

 

 

 

Czytaj dalej → 

 

Damian Kopczyk – Finalista XI Ogólnopolskiej Olimpiady 

Logistycznej 
Przez Administratora | 11 marca 2019 | Aktualności 

 

 

 

 

Uczeń czwartej klasy technikum logistycznego Damian Kopczyk został finalistą XI 

Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Etap centralny olimpiady odbył się 1 marca w siedzibie Wyższej 
Szkoły Logistyki w Poznaniu. Damian Kopczyk na etapie centralnym olimpiady w czasie 120 minut 

rozwiązywał 8 stron tabel i zadań. 

 

Do finałowe j rozgrywki przystąpili najlepsi młodzi logistycy z całego kraju, wyłonieni z 8,3 tysiąca 

uczniów reprezentujących 314 szkół z całej Polski. 

 

               Czytaj dalej → 

 Siódma edycja szkolnego konkursu wiedzy o krajach niemieckiego 

 obszaru językowego 
Przez Administratora | 10 marca 2019 | Aktualności 

 

 

W dniu 05 marca 2019 r. odbyła się w Zespole Szkół Nr 1 w Sanoku siódma edycja szkolnego konkursu 

wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego dla klas pierwszych i drugich. Celem konkursu było 

rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów językiem niemieckim i krajami niemieckiego obszaru 

językowego oraz motywowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy. Motywacja była tym 

większa, że na finalistów czekają atrakcyjne nagrody,które udało się pozyskać organizatorkom konkursu 

dzięki wsparciu sponsorów. Czytaj dalej → 

 

 Ogólnopolski Konkurs Państwowej Inspekcji Pracy 
Przez Janusza Rudego | 8 marca 2019 | Aktualności, Edukacja prawna 
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W dniu 5 marca 2019 r. w auli Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie odbył się Ogólnopolski 

Konkurs adresowany do Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”. W II etapie 

zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy naszą szkołę reprezentowały laureatki etapu szkolnego 

Wiktoria Mirecka oraz Monika Demkowicz. 

 

Czytaj dalej → 

 

Zmiana planu lekcji 
Przez Administratora | 8 marca 2019 | Aktualności 

 

W zakładce Podział godzin znajduje się plan lekcji obowiązujący od 11 marca 2019 r. 

 

Podkarpackie Targi Edukacyjne EduSalon 
Przez Administratora | 7 marca 2019 | Aktualności 

 

48 uczniów klas maturalnych w dniu 06 marca 2019 r. wzięło udział w XIV Podkarpackich Targach 

Edukacyjnych EduSalon oraz XI Europejskich Tragach Pracy w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym 

Województwa Podkarpackiego w Jasionce . 

Młodzież miała możliwość zapoznania się z ofertami publicznych i prywatnych uczelni wyższych z całej 

Polski oraz z zagranicy, a także ofertami pracy w Polsce i za granicą. Uczniowie wzięli udział w warsztatach 

z kryminalistyki, ekonomii, a także uczestniczyli w spotkaniu z absolwentem studiów w Anglii. Opiekę 

nad  młodzieżą sprawowali: p. Anna Dalska-Kindlarska, p. Beata Liszka, p. Renata Słyszyk i p. J. Rudy. 
 

 

 

XIII Polsko-Niemiecko-Ukraińska Konferencja Pedagogiczna 
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 5 marca 2019 | Aktualności, LOP 

 

 

W związku z udziałem uczniów ZS1 w kilku edycjach konkursu „Moje miejsce zamieszkania w procesie 

zmian”, organizowanym przez Stowarzyszenie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju EKOS, zostaliśmy 

zaproszeni do udziału w Międzynarodowej Konferencji Pedagogicznej w Akademii Europejskiej 

Otzenhausen. Spotkanie w N iemczech zainicjuje obchody jubileuszu „10-lecia partnerstwa Kraju Saary 
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i Woje wództwa Podkarpackiego”. Konferencja odbędzie się w dniach od 20-24 marca, a szkołę 
reprezentować będzie dyrektor Maria Pospolitak. 

 

Konkurs wiedzy o Irlandii. 
Przez Patryka Proroka | 3 marca 2019 | Aktualności 

 

Dnia 18 marca odbędzie się konkurs wiedzy o Irlandii. Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisywania się 

u p. Bożeny Bogdan. Zapisy trwają do 6 marca. Dla najlepszych przewidziane są nagrody. Poniżej znajduje 

się lista zagadnień na konkurs. 
 

 
Czytaj dalej → 

 

 Wernisaż prac plastycznych naszych uczniów w Młodzieżowym 

Domu Kultury 
Przez Renata Gromek | 2 marca 2019 | Aktualności 

 

Wspaniała atmosfera towarzyszyła wszystkim gościom uczestniczącym w wernisażu twórczości naszych 

uczniów, który odbył się w Młodzieżowym Domu Kultury. Jak można się było przekonać, w ekonomiku 

uczy się wiele utalentowanych plastycznie osób. Wszyscy obecni – uczniowie, rodzice, nauczyciele 

i dyrekcja szkoły – mogli podziwiać prace młodych twórców. Wystawa będzie czynna jeszcze dwa 

tygodnie. Wstęp wolny, zachęcamy do oglądania. Naprawdę warto! 

 

Video Player 
00:00 

01:59 

 
 

Relacja fotograficzna z wernisażu 
 

Przez Małgorzatę Chomiszczak | 2 marca 2019 | Aktualności 
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ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ TWÓRCZOŚCI UCZNIÓW ZS 

NR 1 W SANOKU 
Przez Dyrekcje | 26 lutego 2019 | Aktualności 

 

 

Sukces naszego absolwenta 
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 18 lutego 2019 | Aktualności 

 

 

 

 

Mirosław Gaber- szef kuchni w Royal Palace w Sanoku. 

 

IV Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Rektora PWSZ 

w Sanoku 
Przez Janusza Rudego | 11 lutego 2019 | Aktualności, Sport szkolny 

 

 W dniu 23 stycznia 2019 r.  w hali sportowej Centrum Sportowo-Dydaktycznego PWSZ 

w Sanoku już po raz czwarty odbył się Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Rektora Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. W turnieju wzięła udział rekordowa liczba 12 

drużyn, co pokazuje na dużą rangę tego przedsięwzięcia. W turnieju nie mogło zabraknąć oczywiście 

siatkarzy sanockiego Ekonomika. Czytaj dalej → 

 

 Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego 
Przez Janusza Rudego | 7 lutego 2019 | Aktualności, Sport szkolny 

 

 Wszystkich miłośników tenisa zapraszamy do udziału w Noworocznym Turnieju Tenisa 

Stołowego. Zawody w tenisie stołowym to kolejna impreza sportowa zaplanowana przez nauczycieli wf-u, 

zgodnie z harmonogramem szkolnych zawodów sportowych. Termin turnieju zostanie podany w odrębnym 

komunikacie. Zapisy przyjmują oraz szczegółowych informacji udzielają nauczyciele w-fu. Serdecznie 

zapraszamy. 
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 „Odkryj świat z Poznaj Światem” 
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 7 lutego 2019 | Aktualności, Olimpiady i konkursy 

 

 

Dziesięcioro uczniów z klas 2a, 3a, 3h i 3l wzięło udział w zawodach szkolnych XVI Konkursu 
Geograficznego „Odkryj świat z Poznaj Światem”. W finale konkursu w Krośnie wezmą udział: Amelia 

Kowalczyk z kl. 3l, Jakub Hryców z kl. 3a, Aleksander Redman z kl. 3h i Paweł Lubecki z kl. 2l. 

Gratuluję! 

 

 GWIAZDKOWY KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów 

klas pierwszych 
Przez Elżbieta Siwiecka | 6 lutego 2019 | Aktualności 

 

 

23 stycznia 2019 r w naszej szkole odbył się GWIAZDKOWY KONKURS MATEMATYCZNY dla 

uczniów klas pierwszych. Uczniowie rozwiązywali 10 zadań wymagających logicznego myślenia i wiedzy 

matematycznej. Najlepiej  z zadaniami  poradziła  sobie  uczennica  klasy  1ż Katarzyna  Łuszcz  zajmując 

I miejsce. II miejsce zdobyła uczennica klasy 1l Katarzyna Mielniczek a III miejsce również uczennica 

klasy 1l Posadzka Martyna. 

 

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY KOLEJNYCH SUKCESÓW! 

 

Trzecie miejsce w piłce koszykowej 
Przez Janusza Rudego | 5 lutego 2019 | Aktualności, Sport szkolny 

 

   Trzecie miejsce wywalczyli nasi chłopcy w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Koszykowej. 

Zawody rozegrano w dniach 17-18 stycznia 2019 r. w hali sportowej ZS nr 3 w Sanoku. Szkołę 

reprezentowali: Jaworski Patryk, Mermer Michał, Orawiec Michał, Przystasz Kacper, Smagło Sebastian, 

Stańczak Paweł, Tutak Mateusz, Zych Krystian oraz Żytka Jakub. Chłopakom oraz ich opiekunowi 

Radosławowi Zdybkowi gratulujemy osiągniętego wyniku sportowego. 

 

I Wystawa Twórczości Własnej Uczniów Zespołu Szkół nr 1 
Przez Renata Gromek | 4 lutego 2019 | Aktualności 

 

W piątek, 1 lutego odbyło się uroczyste otwarcie I wystawy Twórczości Własnej Uczniów Zespołu Szkół 
nr 1. Wystawa prezentująca twórczość plastyczną oraz literacką uzdolnionych młodych twórców znajduje 
się na holu koło biblioteki szkolnej. Każda praca jest inna, wyjątkowa. Zapraszamy do oglądania wystawy, 
która została przygotowana przez Samorząd uczniowski i bibliotekę szkolną. 
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XXIII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności. 
Przez Administratora | 29 stycznia 2019 | Aktualności 

 

   Uczennice Adrianna Olechniewicz i Anna Ziemle wicz z klasy 4ż 

technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wzięły udział w okręgowym etapie 

Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Tematem wiodącym tegorocznej Olimpiady były „Produkty 

mleczne – technologia i rola w żywieniu”. Jak co roku, odbyła się ona w Zespole Szkół Spożywczych 

w Rzeszowie. W zmaganiach uczestniczyło 52 uczniów z 27 szkół z województwa podkarpackiego. 

Poza testem dla uczestników zostały zorganizowane atrakcje, m.in. spacer po Rzeszowie, zwiedzanie 

Muzeum Mleczarstwa, gry i zabawy językowe z hiszpańskiego i włoskiego oraz wysłuchali wykładu 
„Znaczenie technologii gastronomicznej w racjonalnym żywieniu człowieka” wygłoszonego 
przez prof. dr hab. Józefa Korczaka wykładowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznania. Opiekunem 

uczniów był nauczyciel przedmiotów gastronomicznych Krzysztof Indyk. 

 

 Ogólnopolski Konkurs Olimpiada Wiedzy Archimedes.plus 

MATEMATYKA.PLUS 
 

Przez Elżbieta Siwiecka | 24 stycznia 2019 | Aktualności 
 

 
Znamy już wyniki Olimpiady Matematycznej która odbyła się 7 listopada 2018r. W ogólnopolskiej 

olimpiadzie wzięło udział 20 uczniów naszej szkoły. Znakomite wyniki uzyskali chłopcy z klasy 4a. 

Demkowicz Jakub uzyskał 80% poprawności, Bartkowski Kamil 72% i Kornecki Tomasz 52%. 

Niesamowitym talentem matematycznym wykazała się równie ż uczennica klasy 1a Czubek Aleksandra 

zyskując 56% poprawności. 

 

Gratulujemy uczestnictwa w konkursie i życzymy dalszych sukcesów w nauce 

 

 Dzień kuchni czeskiej w szkolnej stołówce 
Przez Renata Gromek | 23 stycznia 2019 | Aktualności 
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Uczniowie klas gastronomicznych podjęli nowe wyzwanie dotyczące rozwijania swoich zainteresowań 

gastronomicznych. Inspiracją było poprzednie przedsięwzięcie – Dzień Kuchni Irlandzkiej – przygotowane 

w ramach projektu „Praktyki zagraniczne droga dla rozwoju dla uczniów i nauczycieli przedmiotów 

zawodowych”. Tym razem nawiązano współpracę z naszym absolwentem, Maciejem Józefczykiem, 

menadżerem i barmanem restauracji „Ceska Hospoda” w Rzeszowie. To właśnie on zaproponował 

przygotowanie rozgrzewającej, zimowej zupy czosnkowej, podawanej z grzanką serową, gulaszu wołowego, 

duszonego z winem, z knedlikami i kapustą na słodko. Wszystkich tych specjałów, w oprawie czeskiej 

muzyki, można było spróbować w naszej stołówce szkolnej. 
 

 

 WYWIADÓWKA -30.01.2019 r. 
Przez Dyrekcje | 21 stycznia 2019 | A ktualności 

 

 

 

 

 Finał zawodów okręgowych III Olimpiady Statystycznej 
 

Przez Małgorzatę Chomiszczak | 19 stycznia 2019 | Aktualności, Olimpiady i konkursy 
 

 

W budynku Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 9 stycznia br. odbył się finał zawodów okręgowych III 

Olimpiady Statystycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego. Olimpiada jest organizowana 

wspólnie przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie oraz Uniwersytet Rzeszowski. W finale uczestniczyła pani Małgorzata Rauch,  

http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2019/01/21/wywiadowka-30-01-2019-r/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/dyrekcja/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2019/01/21/wywiadowka-30-01-2019-r/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2019/01/21/wywiadowka-30-01-2019-r/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2019/01/19/final-zawodow-okregowych-iii-olimpiady-statystycznej/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/gosia/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2019/01/19/final-zawodow-okregowych-iii-olimpiady-statystycznej/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2019/01/19/final-zawodow-okregowych-iii-olimpiady-statystycznej/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/olimpiady-i-konkursy/


Podkarpacki Kurator Oświaty. Do zawodów przystąpiło 56 uczniów z 18 szkół ponadgimnazjalnych z województwa 

podkarpackiego, wśród których znaleźli się uczniowie ZS1: Kamil Bartkowski i Jakub Demkowicz z kl. 4a oraz Jakub 

Hryców z kl. 3a. Uczniowie rozwiązali dwa testy w czasie 90 minut, zdobywając od 55-60 punktów na 80 możliwych 

do zdobycia. W kraju do zawodów przystąpiło 874 uczniów, z których 70 weźmie udział w zawodach centralnych.  

 

 

XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 
 

Przez Małgorzatę Chomiszczak | 15 stycznia 2019 | Aktualności, LOP, Olimpiady i konkursy 
 

 

W zawodach szkolnych OWE wzięło udział dziesięcioro uczniów z klas 1a i 3ż. Najwyższy wynik osiągnęła 

Claudia Fryś z klasy 1a. Zawody przeprowadziły p. Monika Zych i p. Małgorzata Chomiszczak. Poniżej 

pytania testowe i klucz odpowiedzi. 

 
Czytaj dalej → 

 

Test o Afryce 
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 14 stycznia 2019 | Aktualności, LOP, Olimpiady i konkursy 

 
 

 

Dziewięcioro uczniów z klas 1a, 2a, 2h, 3h, 3l i 4l wzięło udział w teście przygotowanym przez Fundację  

„Kultury Świata” na temat zrównoważonego rozwoju miast, w szczególności – Dakaru (Senegal), Lagos 
(Nigeria) i Nairobi (Kenia). Najwyższy wynik osiągnęła Patrycja Ogrodnik z klasy 2a. Nagrody dla 
wszystkich uczestników są do odebrania w pracowni geograficznej. 

 

Finalistki etapu okręgowego XI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej 
Przez Ewę Starego | 9 stycznia 2019 | Olimpiady i konkursy 

 

Magdalena Lorenc z kl. 3h i Izabela Fal z kl. 3h to finalistki etapu okręgowego XI Olimpiady Wiedzy 

Hotelarskiej. Uczennice reprezentowały naszą szkołę na szczeblu okręgowym, który odbył się 4.01.2019 r. 

w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. 

 
Do    rywalizacji     w zawodach    okręgowych     przystąpili     najlepsi     uczniowie    szkół     hotelarskich 

z woj. podkarpackiego i lubelskiego, którzy wygrali zawody szkolne. Zadaniem uczestników było 

rozwiązanie  testu  składającego  się  z 60  pytań   z zakresu szerokiej  wiedzy  hotelarskiej, gastronomicznej 
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i turystycznej z uwzględnieniem tematu wiodącego „Hotelarstwo XXI wieku  w promowaniu  nowej 

filozofii wellness, spa i usług żywieniowych” oraz ze znajomości branży i aktualnej sytuacji na rynku 

hotelarskim i turystycznym. 

Serdecznie gratulujemy i z niecierpliwością oczekujemy na decyzję Komitetu Głównego Olimpiady, który 

spośród 343 uczestników zawodów okręgowych w 9-ciu okręgach w Polsce wyłoni 30 finalistów zawodów 

centralnych. 
 

Opiekę nad uczennicami sprawowała i do hotelarskich zmagań przygotowała nauczycielka przedmiotów 
hotelarskich Ewa Starego. 

 

 Jasełka 
Przez Ewę Starego | 9 stycznia 2019 | A ktualności 

 

21 grudnia uczniowie klasy 2h technikum hotelarskiego przedstawieniem jasełkowym „Jezusa narodzonego 
wszyscy witajmy” wprowadzili społeczność szkolną oraz przybyłych emerytów w nastrój Bożego 

Narodzenia. 
 

 

Wigilia na Sanockim Rynku 
Przez Bożenę Bekier | 6 stycznia 2019 | Aktualności, Wolontariat 

 

20 grudnia w Sanoku na Rynku odbyło się spotkanie wigilijne, w którym udział wzięli mieszkańcy Sanoka 

oraz władze naszego miasta. Przy stole z tradycyjnymi wigilijnymi potrawami oraz przy wydawaniu paczek 

z prezentami pomagały nasze wolontariuszki z klas 1h i 1 ż. 
 

 

 Zbiórka żywności 
Przez Bożenę Bekier | 6 stycznia 2019 | Aktualności, Wolontariat 

 

11 – 12 grudnia 2018 r. odbyła się zbiórka żywności dla osób potrzebujących z naszego regionu. Nasi 

wolontariusze pomagali w zbiórce w Delikatesach na ul. Piłsudskiego. 
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Plan lekcji 
 

Przez Administratora | 28 grudnia 2018 | Aktualności 
 

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

 

 „Radosny nastał czas” 
Przez Renata Gromek | 18 grudnia 2018 | Aktualności 

 

W poniedziałek, 17 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku w Oddziale dla dzieci uczennice 

Patrycja i Ola z klasy 1a, Wiktoria, Ilona, K laudia, Ola z klasy 2l oraz Monika, Klaudia, Monika z 2a 

spotkały się z grupą dzieci z Przedszkola nr 1 w Sanoku prezentując przedstawienie z okazji świąt. Uroku 

inscenizacji dodały wspólnie zaśpiewane kolędy, które napełniły wszystkich świąteczną radością i sprawiły, 

że poczuliśmy magię zbliżających się świąt. 
 

 

Dni Otwarte ZS1 u logistyków – z perspektywy uczniów z kierunku 

TL 
Przez Administratora | 17 grudnia 2018 | Aktualności 

 

Logistycy w nowej pracowni logistycznej zaprezentowali system zarządzania magazynem z zastosowaniem 
kolektorów danych do odczytywania kodów kreskowych towarów. 

 

Uczniowie w ciekawej prezentacji pokazali również futurystyczne środki transportu, które kiedyś być może 

będą wykorzystywane w przewozach i komunikacji. Gośćmi specjalnymi logistyków byli pracownicy firmy 

transportowej, Agnieszka Adamska i absolwent ZS1 Tomasz Mateja: przybliżyli oni wszystkim działanie 

systemu viaToll, zagadnienia czasu pracy kierowców oraz transportu towarów ponadgabarytowych 

i substancji niebezpiecznych. Ciekawym elementem tego spotkania były inscenizowane symulacje pracy 

firm kurierskich DHL i UPS oraz elementy logistyki transportowej dotyczące oznaczeń typów dróg 

w Polsce i w Europie. 

Dni Otwarte u logistyków tworzyli przede wszystkim uczniowie klas 2l, 3l i 4l. Wszystkie zagadnienia, 

związane z wiedzą i umiejętnościami, przekazali w sposób profesjonalny, a niekiedy humorystyczny.  
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Poniżej prezentujemy wywiad z Konradem, Damianem, Jarkiem, Maksem i Kariną, to oni wśród wielu 

innych uczniów, tworzyli Dni Otwarte ZS1. 

 

Czytaj dalej → 

 

 Olimpiada Logistyczna, etap okręgowy w Krakowie 
Przez Administratora | 17 grudnia 2018 | Aktualności 

 

 

 

 

 

 

Dziesięcioro uczniów z klas 2l, 3l i 4l wzięło udział w zawodach 
okręgowych Olimpiady Logistycznej, które odbyły się 7 grudnia 2018 r. w Krakowie. Do udziału 

w olimpiadzie zgłosiło się 8,3 tysiąca uczniów reprezentujących 314 szkół z całej Polski. 

Wszyscy rozwiązywali test wielokrotnego wyboru z logistyki tj. z zapasów, magazynowania, transportu, 

spedycji, produkcji, dystrybucji, elektronicznej identyfikacji towarów  itp. Uczniami, którzy zmagali się 

z logistyką w etapie okręgowym byli: z klasy 4l: Monika Białecka, Sandra Kiwior, Katarzyna Hoksa, 

Barbara Werbowicz, Damian Kopczyk, Konrad Proćko, Mateusz Czopor, z klasy 3l: Przemysław Drozd 

i Gabriel Tokarz oraz z klasy 2l: Dawid Jaworski. Gratulujemy! 

 

XII Konkurs Wiedzy Hotelarskiej „Z hotelem na Ty” 
Przez Ewę Starego | 16 grudnia 2018 | Aktualności 

 

4 grudnia 2018 roku odbyła  się  już  XII  edycja  Szkolnego  Konkursu Wiedzy  Hotelarskiej  „Z  hotelem 

na Ty”, w którym uczestniczyły 3-osobowe zespoły z klas 3h i 4h technikum hotelarskiego. Zadania 

konkursowe sprawdzały szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu  kompleksowej  obsługi  gościa 

hotelowego. Czytaj dalej → 

 

Pomoc dla polskich dzieci w Żytomierzu na Ukrainie 
Przez Renata Gromek | 16 grudnia 2018 | Aktualności 

 

 

Już po raz czwarty nasza szkoła i Stowarzyszenie „Sanocki Ekonomik”, przy wsparciu Polonii kanadyjskiej, 

przygotowały świąteczne paczki dla polskich dzieci mieszkających w Żytomierzu na Ukrainie. Żeby ułatwić 

dzieciom naukę języka polskiego posłaliśmy im książki i zeszyty ćwiczeń. Dołożyliśmy zabawki i słodycze, 
żeby osłodzić im świąteczny czas. Życzymy naszym rodakom na Ukrainie wspaniałych świąt Bożego 

Narodzenia spędzonych w spokoju i ciepłej, rodzinnej atmosferze. 
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 Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej 
Przez Janusza Rudego | 16 grudnia 2018 | Aktualności, Sport szkolny 

 

W dniach 10-11 grudnia 2018 r. w Szkole rozegrano Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowe j. 

Do zawodów zgłosiło się 8 drużyn, które swoje mecze rozegrały systemem „każdy z każdym”. 

 

W pierwszym dniu rywalizacji pojedynki stoczyły dziewczęta, w drugim chłopcy. Po dwudniowych 

zmaganiach sportowych klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: w kategorii dziewcząt: I miejsce 
zdobyły połączone siły dziewcząt z kl. 2l i 2ż, II miejsce przypadło reprezentacji z klas. 3, III miejsce z kl.  

1. W kategorii chłopców: I miejsce zdobyła reprezentacja kl. 3, II – kl. 2, III – kl. 1. 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. 
 

 

Serduszka z Prokocimia 
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 14 grudnia 2018 | Aktualności 

 

 

Bardzo dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy wzięli udział w zbiórce prezentów dla dzieci z oddziałów 

Kardiologii i Kardiochirurgii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie: klasom 4a, 4l i 2h 

oraz Karolinie i Andżelice z 2a, Natalii, Kamili, Martynie z 2l i Zuzannie z 4h. Zbiórkę wsparła również 

pedagog Ewa Szwarczyk i profesor Renata Słyszyk. 

 

 Wymiana uczniów w ramach programu Erasmus+ w dniach 2.11 – 

9.11.18r. 
Przez Patryka Proroka | 14 grudnia 2018 | Aktualności 

 

 

W dniach od drugiego do dziewiątego listopada nasi uczniowie uczestniczyli w wymianie młodzieży  

w ramach programu Erasmus+, która miała miejsce w Czechach. W wymianie uczestniczyła również 

młodzież z takich krajów jak Czechy, Estonia, Rumunia oraz Grecja. Celem wymiany było zapoznanie 
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uczestników ze zdrowym trybem życia, jego promowanie oraz polepszenie przez to jakości życia 

uczestników, pomoc w walce ze stresem oraz zwalczanie złych przyzwyczajeń i nabywanie nowych, 

związanych ze zdrowym stylem życia. Czytaj dalej → 

 

Trzecia Lokata w Półfinale Wojewódzkim w Unihokeja 
Przez Janusza Rudego | 12 grudnia 2018 | Aktualności, Sport szkolny 

 

III miejsce dla dzie wcząt oraz III dla chłopców to efekt zmagań sportowych w Półfinale Woje wódzkim 

Licealiady Szkół Ponadgimnazjalnych w Unihokeja. 

 

Zawody rozegrano w dniach 8 i 12 grudnia 2018 r. w hali sportowej w PWSZ w Sanoku. Opiekunami 

drużyn byli: Radosław Zdybek oraz Janusz Rudy. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w zawodach 

oraz gratulujemy uzyskanego wyniku sportowego. Szczególne gratulacje składamy chłopakom, 

którzy w rozgrywkach sprawili sporą niespodziankę, ocierając się o Finał Wojewódzki.  
 

 

Podium w zawodach rejonowych w tenisie stołowym 
Przez Administratora | 11 grudnia 2018 | Aktualności 

 

Na III miejscu zakończyły rywalizację reprezentantki Ekonomika w Rejonowe j Licealiadzie w Tenisie 

Stołowym Dziewcząt.  Ćwierćfinał  wojewódzki  odbył  się  10  grudnia  2018  r.  na obiektach  sportowych 

I Liceum  Ogólnokształcącego   w Brzozowie.   Naszą   szkołę   reprezentowały:   Martyna   Kociuba   (3ż) 

i Klaudia Puszkar (4h). Opiekunem zawodniczek był Paweł Bieganowski. 
 

 

 

 PAULINA BUŁDYS WOLONTARIUSZKĄ ROKU 2018! 
Przez Bożenę Bekier | 9 grudnia 2018 | Aktualności, Wolontariat 

 

5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, ustanowiony z inicjatywy ONZ jako wyraz 

uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie. W Sanoku, w auli Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej odbyła się uroczysta Gala, której organizatorem wraz z Powiatowym Centrum Wolontariatu był 

Zespół Szkół nr 5. Podczas uroczystości ogłoszono wyniki konkursu na „Wolontariusza Roku 2018”. Ten 

zaszczytny tytuł otrzymała uczennica naszej szkoły, aktywnie działająca w Szkolnym Kole Wolontariatu – 

Paulina Bułdys z klasy 3a. Jest nam niezmiernie miło, że kapituła konkursu doceniła trud i zaangażowanie 

naszej uczennicy. Paulina regularnie bierze udział w zbiórkach żywności dla potrzebujących; kwestach: 

na rzecz WOŚP, sanockiego szpitala, czy też lokalnych stowarzyszeń. Angażuje się we wszystkie akcje 

charytatywne, zarówno te cykliczne takie jak: Wigilia na sanockim Rynku, Śniadanie Wielkanocne, 

Olimpiada dla Niepełnosprawnych, Szlachetna Paczka czy też spontaniczne, wynikające z potrzeby chwili 
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takie jak: rejestracja potencjalnych dawców szpiku fundacji DKMS, szkolne zbiórki dla pogorzelców 
czy osób dotkniętych chorobą nowotworową. 

 

 
Czytaj dalej → 

 

WOLONTARIUSZKI ZS nr 1 NAGRODZONE! 
Przez Bożenę Bekier | 9 grudnia 2018 | Aktualności, Wolontariat 

 

Corocznie Powiatowe Centrum Wolontariatu organizuje konkurs pt.”Pomagam…Mimo wszystko” 
skierowany do wszystkich wolontariuszy. W tym roku prace konkursowe należało przedstawić w wybranej 

formie według kategorii: film, plakat lub album. Z dumą informujemy, że uczennice ZS nr 1 znalazły się 

na podium! W kategorii film I miejsce zajęła Paulina Bułdys z klasy 3a, w kategorii plakat I miejsce zdobyła 
Izabela Sidor z klasy 3ż, 

a w kategorii album II miejsce przypadło Magdalenie Lorenc z klasy 3h. Gratulujemy!  
 

 

Trzecie Miejsce w Piłce Siatkowej Dziewcząt 
Przez Janusza Rudego | 8 grudnia 2018 | Aktualności, Sport szkolny 

 

 III miejsce zdobyły dziewczęta w Powiatowe j Licealiadzie w Piłce Siatkowe j. Zawody 

rozegrano 6 grudnia 2017 r. w hali sportowe j I LO w Sanoku. 

 

Dziewczętom  oraz ich  opiekunce  P. Annie  Dalskiej  –   Kindlarskiej   gratulujemy  uzyskanego   wyniku   

i życzymy kolejnych sukcesów. Szkołę reprezentowały: Dominika Bukład, Gabriela Chromiak, Sara Filiks, 

Patrycja Gawron, Gabriela Grządziel, Karolina Karaczkowska, Milena Romańczyk, Wiktoria Sokołowska, 

Gabriela Wojtanowicz, Julia Żebracka, Julia Żytka. 

 

O Dniach Otwartych w Tygodniku Sanockim 
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 8 grudnia 2018 | Aktualności 

 

 

Program GLOBE 
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 8 grudnia 2018 | Aktualności, LOP 

http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/12/09/paulina-buldys-wolontariuszka-roku-2018/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/12/09/wolontariuszki-zs-nr-1-nagrodzone/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/bozena/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/12/09/wolontariuszki-zs-nr-1-nagrodzone/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/12/09/wolontariuszki-zs-nr-1-nagrodzone/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/wolontariat/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/12/08/trzecie-miejsce-w-pilce-siatkowej-dziewczat-2/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/janusz/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/12/08/trzecie-miejsce-w-pilce-siatkowej-dziewczat-2/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/12/08/trzecie-miejsce-w-pilce-siatkowej-dziewczat-2/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/sport/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/12/08/dni-otwarte-w-tygodniku-sanockim/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/gosia/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/12/08/dni-otwarte-w-tygodniku-sanockim/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/12/08/dni-otwarte-w-tygodniku-sanockim/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/12/08/program-globe/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/gosia/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/12/08/program-globe/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/12/08/program-globe/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/lop/


 
 

W tym roku szkolnym badania hydrologiczne rzeki San wykonują uczennice klasy 2h Kasia Szot 

i Patrycja Stanuch. Uzyskane wyniki badań są raportowane do bazy danych Programu i wizualizowane 

na interaktywnych wykresach oraz w aplikacji mapowej. Program GLOBE (Global Learning and 

Observations to Benefit the Environment, www.globe.gov) to międzynarodowy program badawczo- 

edukacyjny umożliwiający poznawanie globalnych zagadnień środowiskowych. Jego misją jest podnoszenie 
umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki 

oraz promocja naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych, kształtowanie świadomości 

ekologicznej i zaangażowanie w ochronę środowiska. 

 

III Olimpiada Statystyczna 
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 4 grudnia 2018 | Aktualności, Olimpiady i konkursy 

 

 

 

 

Jedenaścioro uczniów z klas 3a i 4a wzięło udział w zawodach szkolnych Olimpiady 

Statystycznej. Do udziału w niej zgłosiło się w kraju 3009 uczniów z 325 szkół. Wszyscy rozwiązali test 

on- line złożony z pytań dotyczących: badań statystycznych, rachunku prawdopodobieństwa, 
przedsiębiorczości, przemian społeczno-gospodarczych w Polsce i na świecie, technologii, przyrody i nauk 
o zdrowiu. Spośród uczniów „Ekonomika” najwyższe wyniki osiągnęli: Jakub Demkowicz z kl. 4a, Jakub 

Hryców z kl. 3a i Kamil Bartkowski z kl. 4a. Będą oni reprezentować Szkołę w zawodach okręgowych 

w Rzeszowie w dniu 9 stycznia 2019 r. 

 

 Technicy żywienia prezentują swoje umiejętności zawodowe 
Przez Renata Gromek | 3 grudnia 2018 | Aktualności 

 

Prezentacja umiejętności zawodowych: barmańskich, baristycznych, przygotowania stołów 
okolicznościowych z ekspozycją wyrobów cukierniczych oraz pokaz pizza freestyle uczniów technikum 

żywienia i usług gastronomicznych podczas Dni Otwartych. 
 

 

Eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. 
Przez Administratora | 3 grudnia 2018 | Aktualności 

 

Anna Ziemle wicz i Adriana Olechniewicz z klasy 4 technikum w zawodzie technik żywienia i usług 

gastronomicznych zwyciężyły w eliminacjach szkolnych XXIII edycji Olimpiady Wiedzy o  Żywieniu 

i Żywności. Uczennice sprawdzą swoje siły na etapie okręgowym, który odbędzie się 11 stycznia 2019 r. 
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w Rzeszowie. 

Eliminacje szkolne odbyły się 07.11.2018r. Zwycięzcom życzymy sukcesów na kolejnym etapie zmagań 

konkursowych. 

Etap szkolny przeprowadzili nauczyciele przedmiotów gastronomicznych: Krzysztof Indyk i Agata Wójcik.  

 

Dni Otwarte – prezentacje umiejętności zawodowych 
Przez Renata Gromek | 3 grudnia 2018 | Aktualności 

 

 

Ciekawe i profesjonalnie przygotowane prezentacje zawodów miały miejsce podczas Dni Otwartych 27 – 

28 listopada w naszej szkole. Obejrzało je około 600 gimnazjalistów z Sanoka i powiatów ościennych. Co 
mieli okazję zobaczyć? Czytaj dalej → 

 

 „Warszawa da się lubić” – wycieczka hotelarzy do Warszawy 
Przez Ewę Starego | 2 grudnia 2018 | A ktualności 

 

W dniach 22-23 listopada 2018 r. uczniowie z klas 1,2 i 3 w zawodzie technik hotelarstwa odbyli wycieczkę 

szkoleniowo – krajoznawczą do Warszawy. Celem wyjazdu było poznanie atrakcji krajoznawczych stolicy 

oraz udział w międzynarodowych targach turystycznych. Program wyjazdu był napięty, ale jednocześnie 

bardzo atrakcyjny. 

W pierwszym dniu uczniowie odwiedzili Świątynię Opatrzności Bożej, zwiedzili Pałac Łazienkowski wraz 

z parkiem, następnie odbyli urokliwy spacer po Starym Mieście na trasie, którego były: Plac Zamkowy 

z Kolumną Zygmunta , Katedra Świętego Jana, Krakowskie Przedmieście i kościół pw. Św. Krzyża gdzie 

spoczywa serce Fryderyka Chopina, Pomnik Małego Powstańca, Belweder. W godzinach popołudniowych 

odbyła się niezwykła „lekcja historii” podczas zwiedzania wnętrz Zamku Królewskiego. 
 

 

 
Czytaj dalej → 

 

Dni otwarte – technik hotelarstwa – „Kształcimy na 5 gwiazdek” 
Przez Ewę Starego | 2 grudnia 2018 | Aktualności 
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Podczas pokazu uczniowie z klas 2h i 3h technikum hotelarskiego zaprezentowali umiejętności, które 
nabywają 

w okresie 4-letniej nauki. Swoją prezentację rozpoczęli od przedstawienia różnorodnych stanowisk pracy, 

które występują w typowym hotelu. W scenkach sytuacyjnych odgrywanych w szkolnej recepcji uczniowie 

pokazali, jak powinien zachowywać się recepcjonista w bezpośrednim kontakcie z gościem hotelowym. 

Zaprezentowali jak urok osobisty, cierpliwość, uśmiech i profesjonalizm potrafi sprawić,  że  gość 

początkowo opryskliwy i pełen pretensji 

w konsekwencji opuści hotel bardzo zadowolony i chętny by powrócić do niego ponownie. Przyszli 

hotelarze pokazali, że w procesie obsługi gości ważne są: kultura osobista i znajomość języków obcych. 
 

 

 
Czytaj dalej → 

 

Dni otwarte 
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 30 listopada 2018 | Aktualności 

 

 

Gimnazjaliści, którzy odwiedzili szkołę, mieli możliwość sprawdzenia s woje j wiedzy matematycznej 

i geograficznej w licznych quizach oraz obejrzenia doś wiadczeń biologicznych. Nasi uczniowie 

zaprezentowali talenty kabaretowe w skeczach w języku polskim i angielskim. Muzyczne możliwości 

pokazał zespół „Change For Better”. 

 

 Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych 
 

Przez Janusza Rudego | 28 listopada 2018 | Aktualności, Sport szkolny 
 

W dniu 27.11.2018 r. w hali sportowe j ZS nr 1 rozegrano Turniej Piłki Siatkowe j Drużyn 

Mieszanych. Turnie j odbył się jako impreza towarzysząca podczas „DNI OTWARTYCH” 
organizowanych przez Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku. 

 

Zawody zorganizowano dla wszystkich klas pierwszych kształcących się  w Szkole. Po całodniowych 

zmaganiach oraz rozegraniu meczów systemem „każdy z każdym” po zwycięstwo sięgnęła drużyna 

zgłoszona przez klasę 1ż – technik żywienia i usług gastronomicznych. Celem zawodów było: popularyzacja 
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piłki  siatkowej  jako  formy  współzawodnictwa  oraz aktywnego wypoczynku,  wyłonienie   zwycięzcy 

oraz integracja środowiska uczniowskiego Szkoły. Zawody przygotowali nauczyciele wf-u: Radosław 

Zdybek, Anna Dalska – Kindlarska oraz Janusz Rudy. 

 

Laureaci konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp 
Przez Administratora | 21 listopada 2018 | Aktualności, Edukacja prawna, Olimpiady i konkursy 

 

 

 

 

 
 

Monika Demkowicz (2a) oraz Wiktoria Miarecka (2a) to laureatki etapu 
szkolnego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy i BHP dla Uczniów Szkół 

Ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”. Test przygotowany przez Szkolny Komitet 
Konkursowy Monika i Weronika rozwiązały bezbłędnie, co dało im prawo reprezentowania Szkoły w etapie 
okręgowym w Rzeszowie. 

Czytaj dalej → 

 

II miejsce w tenisie stołowym 
Przez Janusza Rudego | 19 listopada 2018 | Aktualności, Sport szkolny 

 

  II miejsce oraz awans do etapu rejonowego w Brzozowie wywalczyły nasze dzie wczęta: 

Klaudia Puszkar (4h) oraz Martyna Kociuba (3ż) w Powiatowe j Licealiadzie Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Tenisie  Stołowym. Chłopcy, w porównaniu do roku ubiegłego, zanotowali spadek 
o jedną  pozycję,  zajmując  ostatecznie  IV  miejsce.  Poszczególne  spotkania  rozegrano  systemem „każdy 
z każdym” z I LO, II LO, ZS 2, ZS 3, ZS 5. Zawody odbyły się w dniach 16 i 19 listopada 2018 r. w hali 

sportowej II LO w Sanoku. Wszystkim gratulujemy sportowego wyniku. Dziewczętom  życzymy 

powodzenia w kolejnym etapie  rozgrywek.  Opiekę  na drużynami  pełnili  Anna  Dalska   –  Kindlarska  

oraz Janusz Rudy. 

 

 Rozkład dzwonków w dn. 20-23.11.2018 r. 
Przez Dyrekcje | 19 listopada 2018 | A ktualności 
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XI Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej – etap szkolny 
Przez Ewę Starego | 18 listopada 2018 | Aktualności, Olimpiady i konkursy 

 

Magdalena Lorenc z kl. 3h i Izabela Fal z kl. 3h zwyciężyły eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy 
Hotelarskiej i tym samym będą reprezentować naszą szkołę w etapie okręgowym w Rzeszowie. 

 

 

 
Eliminacje szkolne XI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, której hasłem przewodnim w tym roku szkolnym 

jest: „Hotelarstwo XXI wieku w promowaniu nowej filozofii wellness, spa i usług żywieniowych” odbyły 

się 6 listopada.  Do udziału  w olimpiadzie  w całej  Polsce  zgłosiło  się  185  szkół  hotelarskich,  natomiast 

w naszej szkole rywalizację podjęło 35 uczniów z klas 2h, 3h i 4h Technikum Hotelarskiego. Zadaniem 

uczestników było rozwiązanie w ciągu 60 min testu składającego się z 60 pytań jednokrotnego wyboru, 

których problematyka obejmowała ogólną wiedzę z zakresu hotelarstwa, turystyki, gastronomii i obsługi 

konsumenta ze szczególnym uwzględnieniem tematu wiodącego. Czytaj dalej → 

http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/11/18/xi-olimpiada-wiedzy-hotelarskiej-etap-szkolny/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/ewa/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/11/18/xi-olimpiada-wiedzy-hotelarskiej-etap-szkolny/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/11/18/xi-olimpiada-wiedzy-hotelarskiej-etap-szkolny/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/olimpiady-i-konkursy/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/11/18/xi-olimpiada-wiedzy-hotelarskiej-etap-szkolny/


Napisali o nas 
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 17 listopada 2018 | Aktualności, O Niepodległej 

 

 

 

 

 

 

W najnowszym 

numerze „Edukacji w Regionie”, wydanym przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku, 

zamieszczono sprawozdanie z realizacji Programu „O Niepodległej” w naszej Szkole w ubiegłym roku 

szkolnym. W projekcie uczestniczyli uczniowie ZS1 pod opieką nauczycieli: Joanny Albigowskie j, Pawła 

Bieganowskiego, Małgorzaty Chomiszczak, Jacka Kosztołowicza i Urszuli Małek. Szczególne wyrazy 

uznania za pracę dla uczniów z obecnych klas: 2l, 2h, 3l, 4h i 4l. Zapraszamy do lektury. 

 

 Edukacyjna Wartość Dodana 2016-2018 
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 16 listopada 2018 | Aktualności 

 

 

Edukacyjna wartość dodana to wskaźnik pozwalający ocenić efektywność kształcenia uczniów w danej 

szkole. Porównuje on dane na wejściu (egzamin gimnazjalny) z danymi na wyjściu (egzamin maturalny). Oś 
pionowa obrazuje wskaźnik EWD, a oś pozioma wynik egzaminu maturalnego. Punkt ich przecięcia 

oznacza przeciętną szkołę w Polsce, ze średnim wskaźnikiem EWD i przeciętnym wynikiem egzaminu 

maturalnego. Owalami zaznaczono obszary, gdzie znajduje się 90% i 50% szkół w Polsce. W zakresie 

przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i humanistycznych mamy wysokie wskaźniki EWD 

i wyniki egzaminu maturalnego, z których uczniowie i nauczyciele są niezwykle dumni. 

 

Źródło: http://ewd.edu.pl/ 

 

Spotkanie z podróżnikiem 
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 16 listopada 2018 | Aktualności 

 

 
Prawie 240 uczniów wzięło udział w spotkaniu z Maciejem Krasem z firmy „trzask.pl” na temat Islandii. 

Przenieśliśmy się na wyspę wulkanów, gejzerów, wodospadów, jezior, lodowców, owiec, koników 

islandzkich i maskonurów. A dla tych, którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniu (zwłaszcza z 4a) krótki 

film. 

 

 Podwójne podium w unihokeju 
Przez Janusza Rudego | 14 listopada 2018 | Aktualności, Sport szkolny 

 

I miejsce dla dzie wcząt oraz III dla chłopców to efekt zmagań w ramach Rejonowe j Licealiady Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Unihokeju. Zawody rozegrano w dniach 9 i 14 listopada 2018 r. w hali sportowej 

PWSZ w Sanoku. Obydwie drużyny po dobrych i emocjonujących grach, z wiarą w zwycięstwo 

http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/11/17/napisali-o-nas/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/gosia/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/11/17/napisali-o-nas/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/11/17/napisali-o-nas/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/o-niepodleglej/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/11/16/edukacyjna-wartosc-dodana-2016-2018-2/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/gosia/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/11/16/edukacyjna-wartosc-dodana-2016-2018-2/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/11/16/edukacyjna-wartosc-dodana-2016-2018-2/
http://ewd.edu.pl/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/11/16/spotkanie-z-podroznikiem/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/gosia/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/11/16/spotkanie-z-podroznikiem/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/11/16/spotkanie-z-podroznikiem/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/11/14/podwojne-podium-w-unihokeju/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/janusz/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/11/14/podwojne-podium-w-unihokeju/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/11/14/podwojne-podium-w-unihokeju/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/sport/


zagwarantowały sobie udział w Półfinałach Wojewódzkich. Opiekę nad uczniami pełnili: Radosław Zdybek 

oraz Janusz Rudy. Wszystkim gratulujemy osiągniętego wyniku i życzymy powodzenia w następnym etapie 

rozgrywek. 
 

 

 
 

III miejsce w szczypiorniaku 
 

Przez Janusza Rudego | 13 listopada 2018 | Aktualności, Sport szkolny 

 

   III miejsce zdobyli nasi chłopcy w Powiatowe j Licealiadzie w Piłce Ręcznej. Dziewczęta 

uplasowały się na czwartej pozycji. Zawody rozegrano w dniach 6  – 7  listopada  2018  r.  w hali sportowej  

I LO w Sanoku. Opiekę nad drużynami pełnili: Radosław Zdybek oraz Anna Dalska – Kindlarska. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w zawodach. 

 

 Uroczyste odśpiewanie Hymnu Polski 
Przez Elżbieta Siwiecka | 9 listopada 2018 | Aktualności 

 

 
Video Player 
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09. 11. 2018 r. o godzinie 11.11, zgodnie z propozycją Pani Minister w naszej szkole miało miejsce 

uroczyste odśpiewanie Hymnu Państwowego. W wydarzeniu tym brali udział uczniowie wszystkich klas 

ubrani na biało i czerwono i ustawieni w kształcie dwóch jedenastek. Odśpiewanie Hymnu jest elementem 
działań szkoły związanych z obchodami 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

Konkursu na dekorację patriotyczną okien i sal lekcyjnych 

pt. „Kocham Polskę” 
Przez Elżbieta Siwiecka | 9 listopada 2018 | Aktualności 

 

 
W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Zespole Szkół Nr 1 w Sanoku 

został zorganizowany konkurs na dekorację patriotyczną okien i sal lekcyjnych pt. „Kocham Polskę”. Celem 

http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/11/13/iii-miejsce-w-szczypiorniaku/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/janusz/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/11/13/iii-miejsce-w-szczypiorniaku/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/11/13/iii-miejsce-w-szczypiorniaku/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/sport/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/11/09/uroczyste-odspiewanie-hymnu-polski/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/elzbieta/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/11/09/uroczyste-odspiewanie-hymnu-polski/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/11/09/uroczyste-odspiewanie-hymnu-polski/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/11/09/konkursu-na-dekoracje-patriotyczna-okien-i-sal-lekcyjnych-pt-kocham-polske/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/11/09/konkursu-na-dekoracje-patriotyczna-okien-i-sal-lekcyjnych-pt-kocham-polske/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/elzbieta/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/11/09/konkursu-na-dekoracje-patriotyczna-okien-i-sal-lekcyjnych-pt-kocham-polske/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/11/09/konkursu-na-dekoracje-patriotyczna-okien-i-sal-lekcyjnych-pt-kocham-polske/


konkursu było pielęgnowanie tradycji obchodów najważniejszych polskich świąt oraz kształtowanie 
świadomości i postaw patriotycznych poprzez formy przekazu artystycznego. Czytaj dalej → 

 

OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS- 

MATEMATYKA.PLUS 
Przez Elżbieta Siwiecka | 8 listopada 2018 | Aktualności 

 

7 listopada 2018r. uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 wzięli udział w olimpiadzie matematycznej. Byli 

to uczniowie klas pierwszych, drugich i czwartych. Uczniowie zmierzyli się z zadaniami na różnych 
poziomach. Czekamy na wyniki. 

 

Wymiana w ramach programu Erasmus+ 
Przez Elżbieta Siwiecka | 8 listopada 2018 | Aktualności 

 

 

W dniach od 22 do 30 października grupa 12  uczniów klas pierwszych i drugich naszej  szkoły wyjechała  

do Wołkowyi na wymianę w ramach programu Erasmus+, w której również brali udział uczniowie z Turcji 

oraz Słowacji. Myślą przewodnią projektu o tytule: „NO HATE, YES SOLIDARITY” było odnajdywanie  

się i jednoczenie w świecie, w którym społeczeństwo nie jest jednolite etnicznie i kulturowo, a także 

przeciwdziałanie  mowie  nienawiści.  Wszystkie  zajęcia  odbywały się  w języku angielskim. Podczas  zajęć 

i poza nimi obserwowano relacje między uczniami. Czytaj dalej → 

 

 Kampania „Co ja czytam” 
Przez Renata Gromek | 7 listopada 2018 | Aktualności 

 

Kampania promująca czytelnictwo w ramach konkursu „Co ja czytam”. Autorki zdjęć: Klaudia Solon, Ilona 

Solon, Wiktoria Gajda, Aleksandra Warchoł. #cojaczytam, #wolnelektury 
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 Akcja „Co ja czytam” w bibliotece Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku 
Przez Renata Gromek | 7 listopada 2018 | Aktualności 
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W ramach ogólnopolskiego konkursu „Co ja czytam” Fundacji Nowoczesna Polska biblioteka 
przygotowała kampanię promocyjną czytelnictwa. Grupa uczennic przeprowadziła ankietę dotyczącą 

czytelnictwa wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły i przygotowała sondaż dlaczego warto czytać, 

którego efektem była wystawa „1000 powodów, dla których warto czytać.” Akcja cieszyła się dużym 

zainteresowaniem społeczności szkolnej. #cojaczytam, #wolnelektury 
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Stypendium naukowe od Stowarzyszenia „Sanocki Ekonomik” 
Przez Renata Gromek | 7 listopada 2018 | Aktualności 

 

 

W dniu 16.10.2018 r. podczas akademii z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej pani dyrektor Maria 
Pospolitak i pani Renata Gromek – prezes Stowarzyszenia „Sanocki Ekonomik” wręczyły stypendium 

naukowe uczennicy Martynie Niżnik z klasy 3ż – technik żywienia i usług gastronomicznych. W ten sposób 

Stowarzyszenie chciało docenić duże zaangażowanie i aktywne działanie na rzecz szkoły i środowiska 

lokalnego uczennicy Stowarzyszenie wręcza stypendium co roku, z otrzymanych wpłat z 1% podatku. 

Zachęcamy wszystkich, szczególnie rodziców oraz absolwentów, do wpłat na konto Stowarzyszenia 

oraz przekazywania 1% podatku. KRS 0000332172 
 

 Wolontariusze pomagają 
Przez Bożenę Bekier | 6 listopada 2018 | Aktualności, Wolontariat 

 

Jak co roku, w dniu 1 listopada, nasi wolontariusze włączają 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. Według przekazanej nam informacji 
udało się zebrać ponad 11 tys. złotych z przeznaczeniem na Dom Samotnej Matki w Sanoku. Szczególne 

podziękowania kierujemy do: Mai Piecuch (1h), Angeliki Milczanowskiej (1h), Weroniki Popowicz (4l), 
Dominiki Szczudlik (4l), Magdaleny Lorenc (3h), Halszki Bałon (3h), Patrycji Biesiady (1a), Karoliny 

Jankowskiej (1a) oraz Anity Czuchry (1a), które swój wolny czas poświęciły na rzecz innych. Dziękujemy! 
 

 

 Wywiadówka – 08.11.2018 r. 
Przez Dyrekcje | 6 listopada 2018 | A ktualności 

 

 

 Wieczór z poezją Zbigniewa Herberta 30.10.2018 
Przez Renata Gromek | 5 listopada 2018 | Aktualności 
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 Program „Globalnie w bibliotekach” 
Przez Renata Gromek | 5 listopada 2018 | Aktualności 

 

 

Biblioteka szkolna wzięła udział w II edycji programu „Globalnie w bibliotekach” realizowanym 
przez Polską Akcję Humanitarną we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

W ramach uczestnictwa w programie przeprowadziliśmy 2 spotkania warsztatowe, w których uczestniczyli 
uczniowie klasy 1ż. Program „Globalnie w bibliotekach” ma na celu zaangażowanie społeczności bibliotek 

w dyskusję i refleksję nad dwoma największymi globalnymi wyzwaniami: głodem i ubóstwem. Punktem 
wyjścia do dyskusji o sposobie pokazywania globalnych wyzwań była publikacja „Jak mówić o większości 

świata”. 

 

 Wycieczka przedmiotowa klas pierwszych: „Szlakiem sakralnych 

 śladów wielokulturowości regionu” 
Przez Renata Gromek | 29 października 2018 | Aktualności 

 

 

8 października 2018 40 uczniów z klas 1a, 1h i 1ż 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 UNESCO. Wycieczkę zorganizowała prof. Agnieszka Wal, a opiekę 

nad uczestnikami sprawowały również prof. Agnieszka Dubis i prof. Joanna Albigowska. 

 

Wyjazd do Brukseli i do Parlamentu Europejskiego. 
Przez Bogdan Chomiszczak | 28 października 2018 | Aktualności, Wolontariat 

 

W dniach 16 – 20 października uczennica naszej szkoły Klaudia Niebieszczańska z opiekunem Szkolnego 

Koła Wolontariatu Bogdanem Chomiszczakiem, uczestniczyli w wycieczce do Brukseli. Wyjazd odbył się 
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na zaproszenie pani Elżbiety Łukacijewskiej, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz jako wyróżnienie – 

nagroda za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie literackim „Człowiek człowiekowi przyjacielem – 

wolontariusze łamią stereotypy”. Nasza wolontariuszka Klaudia została zwyciężczynią konkursu w kategorii 

szkół  średnich  i w nagrodę  pojechała  do Belgii.   Na miejscu   zwiedzaliśmy   Brugię,   która  nazywana 

jest flamandzką Wenecją i Brukselę. W piątek 19 października zwiedzaliśmy Parlament Europejski, 

wzięliśmy udział w spotkaniu z panią poseł oraz w Kongresie Kobiet. W trakcie tego wyjazdu uzupełniliśmy 

naszą wiedzę na temat funkcjonowania i roli Unii Europejskiej oraz korzyści z faktu pozostawania 

członkiem  UE  dla  naszego  kraju.  Poza  tym,  poczuliśmy  smak  i zapach  Belgii,  która słynie  z frytek   

i czekolady. 
 

 

I Konkurs Polskiej Piosenki Patriotycznej 
Przez Administratora | 28 października 2018 | Aktualności 

 

 

 

 

24 października 2018 w Klubie Naftowca „Górnik” w Sanoku odbył się I Konkurs Polskiej 

Piosenki Patriotycznej. Organizatorem imprezy był Powiat Sanocki i Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku. 

Blisko 60 wykonawców, w różnych kategoriach wiekowych, zaprezentowało repertuar , który nawiązywał 

do historii Polski oraz miał rozwijać rozumienie pojęć: patriotyzm,  honor,  ojczyzna, wierność wartościom  

i zasadom. Naszą szkołę reprezentowała Gabriela Grządziel (3l), która w kategorii solistów szkół 

ponadgimnazjalnych zajęła III miejsce. Uczennicę do konkursu przygotowywali p. Renata Szelc i p. Paweł 

Bieganowski. Opiekun – p. Paweł Bieganowski. 
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 Półfinał Wojewódzki w Badmintonie 
Przez Janusza Rudego | 28 października 2018 | Aktualności, Sport szkolny 

 

W dniach 25 – 26  października  2018  r.  w ZS  nr 3  w Sanoku rozegrano  Półfinał Wojewódzki  Licealiady 
w Badmintonie. Do rywalizacji zgłosiło się 17 drużyn z Sanoka, Krosna, Dukli, Leska, Brzozowa, Czudca 
oraz Strzyżowa. Naszą szkołę reprezentowali: Katarzyna Filipowicz (1h), Anita Czuchry (1a), Karolina 
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Chylińska (2a), Patryk Jaworski (3ż), Krystian Zych (3ż) oraz Paweł Stańczak (2l). Nasi zawodnicy 

zakończyli swoją rywalizację w rozgrywkach grupowych. Opiekę trenerską nad młodzieżą pełnili: Janusz 

Rudy oraz Radosław Zdybek. 
 

 

 

Wycieczka do Wetliny 
Przez Administratora | 28 października 2018 | Aktualności 

 

 

 

 

W dniu 25.10.2018 uczniowie klas 3a, 2a i 1a  wzięli  udział w wycieczce  do Wetliny,  gdzie 
w ramach projektu „Podnoszenie świadomości odpowiedzialności karnej i zapobieganie przestępczości 

wśród młodzieży Powiatu Sanockiego i powiatów ościennych”, opracowanym przez Zespól Szkół nr 5 

w Sanoku, mieli możliwość spotkania się z funkcjonariuszami Służby Granicznej. Młodzież wzięła  udział  
w prelekcji na temat specyfiki funkcjonowania straży granicznej i zwalczania przestępstw w obszarze 

przygranicznym. Miłym akcentem było spotkanie naszego absolwenta (rocznik 2008) pana Janusza Wróbla, 

który pełni służbę w Straży Graniczne i pracuje w placówce SG w Wetlinie. Opiekę nad młodzieżą 

sprawowały p. D. Biernikiewicz, p. Jadwiga Czeluśniak i p. Renata Słyszyk. 
 

 

Wycieczka przedmiotowa klasy 2 h do hotelu Arłamów **** 
Przez Ewę Starego | 28 października 2018 | Aktualności 

 

W dniu 9 października 2018 r. klasa 2h technikum hotelarskiego wraz z prof. R.Gromek  i wychowawcą 

prof. E.Starego przebywała na wycieczce w Arłamowie i Przemyślu. 

Był to wyjazd, który łączył w sobie cele przedmiotowe, krajoznawcze, integracyjne. Wycieczka rozpoczęła 

się od zwiedzania czterogwiazdkowego Hotelu „Arłamów”. 

 

Dzięki uprzejmości personelu zwiedziliśmy cały kompleks, który składa się z trzech budynków i ma swoją 

niezwykłą historię.  Ogromne  wrażenie  zrobiło  położenie  hotelu,  jego  infrastruktura  oraz wyposażenie  

w urządzenia najnowszej generacji. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od nowoczesnej i na najwyższym poziomie 

urządzonej strefy rekreacyjno –sportowej. 
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Czytaj dalej → 

 

Patriotyzm ekologiczny 
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 27 października 2018 | Aktualności, LOP 

 

 

 

 

 
 

Firma Remondis podała wyniki naszej jubileuszowej zbiórki: 70 kg baterii 

i 324 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dziękuję dyrekcji, nauczycielom, 
pracownikom obsługi i uczniom za udział w akcji. Postawą ekologiczną wykazali się uczniowie klas 

(kolejność wg zaangażowania): 1a, 4l, 3l, 3h, 3a, 4h, 2a, 4a, 2h, 1ż i 2l. Dzięki nam prawie 400 kg odpadów 

niebezpiecznych zostanie zutylizowanych! Zbiórka baterii i drobnego sprzętu trwa nadal, zapraszam 

do pracowni 408. 

 

 Wolontariusze kwestują 
Przez Bożenę Bekier | 25 października 2018 | Aktualności, Wolontariat 

 

W ostatnią niedzielę wolontariuszki z naszej szkoły kwestowały przy kościele oo. franciszkanów na rzecz 

Sanockiej Fundacji Ochrony Zdrowia. 
 

 

 Niepodległościowy Turniej Piłki Nożnej 
Przez Janusza Rudego | 23 października 2018 | Aktualności, Sport szkolny 

 

    W dniu 18 października 2018 r. w hali sportowej Zespołu Szkół nr 3 w Sanoku został 

rozegrany Niepodległościowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Sanockiego. Wśród 6 drużyn szkół 

ponadgimnazjalnych z Sanoka nie mogło zabraknąć również piłkarzy sanockiego Ekonomika. W dniu 10 

listopada 2018 r. w Sanockim Domu Kultury, podczas uroczystego koncertu nasza drużyna otrzyma 

pamiątkowy puchar oraz upominkowy bon o wartości 300 zł. Skład drużyny: Łukasz Krzywdzik, Antoni 
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Sokołowski, Eryk Kuzian, Mateusz Majda, Zbigniew Zimoń, Paweł Stańczak, Kacper Przystasz, Michał 

Mermer, Przemysław Drozd, Dawid Hoksa. Opiekun/trener – Radosław Zdybek. Wszystkim serdecznie 

gratulujemy. 
 

 

Wycieczka do Wetliny 
Przez Administratora | 22 października 2018 | Aktualności 

 

     W dniu 18.10.2018 uczniowie klas 4l, 2l i 1l wzięli udział w wycieczce do Wetliny, gdzie 

w ramach projektu „Podnoszenie świadomości odpowiedzialności karnej i zapobieganie przestępczości 

wśród młodzieży Powiatu Sanockiego i powiatów ościennych”, opracowanym przez Zespól Szkół nr 5 

w Sanoku, mieli możliwość  spotkania się  z funkcjonariuszami Służby Granicznej. Młodzież wzięła  udział 

w prelekcji na temat specyfiki funkcjonowania straży granicznej i zwalczania przestępstw w obszarze 

przygranicznym.  Największą   atrakcja   było   spotkanie   z funkcjonariuszem,   który jest   przewodnikiem 

i opiekunem owczarka belgijskiego o imieniu Awo, który pełni czynną służbę w Straży Granicznej. Opiekę 

nad młodzieżą sprawowały p. D. Biernikiewicz, p. Jadwiga Czeluśniak i p. Renata Słyszyk. 
 

 

 

Europejska Kampania Fenologiczna 
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 18 października 2018 | Aktualności, LOP 

 

 

Od września uczniowie klasy 3h Joanna Gołda, Aleksandra Kmiecik-Szyszlak i Olek Redman wykonują 

badania w ramach Europejskiej Kampanii Fenologicznej. Obserwują i rejestrują zmiany zabarwienia liści 

brzozy, wykonują zdjęcia przy pomocy aplikacji GrowApp aby śledzić starzenie się drzewa w postaci 

animacji, raportują wyniki badań w języku angielskim na stronie www.globe.gov. Wynikami obserwacji 

dzielą się z uczniami Szkoły nr 30 w Czerkasach na Ukrainie i wspólnie szukają odpowiedzi na pytanie, jak 

warunki klimatyczne wpływają na tempo rozwoju i zamierania roślinności. 
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16. Objazdowy Festiwal Filmowy 
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 17 października 2018 | Aktualności, Edukacja prawna 

 

 

W ramach festiwalu „WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie” klasa 4a pod opieką wychowawczyni 

Małgorzaty Chomiszczak obejrzała duński film  „Oczekiwanie”.  To opowieść o Rochsar,  która po ucieczce  

z Afganistanu  mieszka w Danii z rodzicami  i pięciorgiem  rodzeństwa  i czeka  na przyznanie  azylu. 

Po projekcji młodzież spotkała się z adwokatem Krzysztofem Litwinem. 

 

 Dzień Edukacji Narodowej 
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 15 października 2018 | Aktualności 

 

 

W dniu 12 października w sali Gobelinowej Muzeum Historycznego w Sanoku wręczono nagrody dla 

dyrektorów i wyróżnionych w tym roku przez starostę nauczycieli. Nagrodę otrzymały: dyrektor Maria 

Pospolitak, pani Agnieszka Wal i pani Urszula Małek reprezentująca Centrum  Doskonalenia  Nauczycieli 

w Sanoku. 

 

 Rozkład dzwonków w dniu 22.10.2018 r. 
Przez Dyrekcje | 11 października 2018 | Aktualności 

 

Rozkład dzwonków w dniu 22.10.2018 r. 

 

LEKCJE SKRÓCONE 
 

Lekcja 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 1000– 1035 

 

6 1040 – 1115 

 

7 1125 – 1200 

 

8 1210 – 1245 

 

9 1250 – 1325 

715 – 750 

755 – 830 

835 – 910 

915 – 950 
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10 1340 – 1415 

 

11 1420– 1455 

 

Szkolenie wolontariuszy w Zboiskach 
Przez Bożenę Bekier | 8 października 2018 | Wolontariat 

 

W dniach 5-6 października 2018 r. 19 wolontariuszek z naszej szkoły wzięło udział w szkoleniu 

w Zboiskach. Wraz z wolontariuszami z II LO, ZS nr 2, ZS nr3, ZS nr 5, studentami PWSZ w Sanoku 

oraz słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyły w wielu wykładach i warsztatach, takich 

jak: „Bezpieczeństwo i samoobrona”, „BHP w wolontariacie”, „Wszyscy jesteśmy dziećmi tej Ziemi”, 

„Udzielanie pierwszej pomocy”. Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład psychologa, który dotyczył 

min.: problemów współczesnej młodzieży. Opiekę nad wolontariuszami sprawowali: p. Janusz Rudy, 

p. Joanna Matuszek i p. Bożena Bekier. 
 

 

 

Pielgrzymka Maturzystów, Wychowawców i Katechetów 

Archidiecezji Przemyskiej 
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 7 października 2018 | Aktualności 

 

 

 
Program pielgrzymki obejmował: zawiązanie wspólnoty i konferencję ks. Jacka Michno, drogę krzyżową 
na Wałach Jasnogórskich, apel jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu, nabożeństwo różańcowe 

oraz mszę świętą pod przewodnictwem ks. abpa Adama Szala. W pielgrzymce wzięło udział 39 

maturzystów z klas 4a, 4l i 4ż pod opieką siostry Jadwigi, pedagog Ewy Szwarczyk, wychowawców 

Małgorzaty Chomiszczak, Renaty Słyszyk i Jacka Kosztołowicza oraz p. Jadwigi Czeluśniak. 

 

Tak smakuje Irlandia. Dzień Kuchni Irlandzkiej w ZS nr 1 
Przez Renata Gromek | 3 października 2018 | Aktualności 
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Drugiego października 2018 w szkolnej stołówce odbył się Dzień Kuchni Irlandzkiej przygotowany 

przez nauczycieli i uczniów uczestniczących w projekcje „Praktyki zagraniczne drogą do rozwoju dla 

uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku”. Pani Małgorzata 

Błażejowska i Edyta Krupa, nauczycielki, które miały okazję uczestniczyć w job shadowing w ramach 

projektu, opracowały receptury dań typowych dla kuchni irlandzkiej i razem z uczniami na zajęciach 

praktycznych przygotowały obiad dla ponad stu konsumentów. Można było spróbować irlandzkiej zupy 

kapuścianej, placków ziemniaczanych „boxty” i zjeść typowe dla tamtej kultury ciastko scones. Czytaj dalej 

 → 

 

Uczennice klasy 4h na Litwie i Łotwie! 
Przez Renata Gromek | 25 września 2018 | Aktualności 

 

 

W dniach 9-14 września 2018 Emilia Szaszowska i Joanna Szymańska z klasy 4h- laureatki konkursu IPN 

„Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…” wraz z prof. Agnieszką Wal, pod kierunkiem której została 

przygotowana nagrodzona praca, odwiedziły Litwę i Łotwę. Wraz z innym uczniami ze szkół z całej Polski 

zobaczyły miejsca związane z historią naszego kraju, wybitnymi postaciami m.in. Józefem Piłsudskim,  

Adamem Mickiewiczem, Czesławem Miłoszem czy Juliuszem Słowackim. Czytaj dalej → 

 

MATURA 2019 
Przez Administratora | 24 września 2018 | Aktualności 

 

W górnej zakładce „Egzaminy” znajdują się najnowsze informacje i dokumenty dotyczące 

egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019, w tym deklaracje maturalne 1a i 1d. 

deklaracja 1a – nowa „formuła” 

Deklaracja dla: 

(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2018/2019 

i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego; 

(2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 

2015/2016 – 2017/2018; 

(3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015. 

deklaracja 1d – stara „formuła” 

Deklaracja dla: 

(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 

(2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje 

do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie 

do egzaminu z nowych przedmiotów 

 

Spotkanie z Rodzicami – 26.09.2018 r. 
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Przez Dyrekcje | 24 września 2018 | A ktualności 
 

 

X zbiórka elektroodpadów i baterii 
Przez Małgorzatę Chomiszczak | 14 września 2018 | Aktualności, LOP 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w dziesiątej zbiórce elektrośmieci (wszystkie urządzenia na prąd lub 

baterie) oraz zużytych baterii. W poprzednich latach zebraliśmy łącznie prawie 52 tony ZSEE! Uczniowie, 

którzy we zmą 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). Do udziału w zbiórce zachęcamy 

nauczycieli i innych pracowników szkoły, członków rodzin uczniów, ich sąsiadów i znajomych. 

 

Plan lekcji 
Przez Administratora | 2 września 2018 | Aktualności 

 

W zakładce Podział godzin znajduje się plan lekcji obowiązujący od 3 września 2018 r. 

 

Witamy po wakacjach! 
Przez Dyrekcje | 30 sierpnia 2018 | A ktualności 
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