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 Uroczyste zakończenie roku szkolnego Przez Admin 

| 1 lipca 2014 - 21:41 | 
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 Staże wakacyjne 2014 

Przez Renata Gromek | 30 czerwca 2014 - 10:59 | 
UWAGA osoby rozpoczynające 1 lipca (wtorek) płatny staż wakacyjny. Proszę o 

zgłoszenie się w miejscach staży w podanych poniżej godzinach: 

PGNiG 

na godzinę 9.00 do pokoju 108 – opiekun praktyk pani Joanna Rąpała 
Biuro rachunkowe Bell 

godzina 9.00 Hotel Bona 

godzina 11.00 Hotel 

Jagielloński godzina 11.00 

Hotel Sanvit 

godzina 8.00 w recepcji hotelu do pani Krystyny Małek 

Figa z Makiem godzina 

10.30 Bar Alternatywy 

godzina 8.30 Bar Ankara 

godzina 9.30 UWAGA! 

Osoby z kierunków gastronomicznych i hotelarskich mają mieć ze sobą książeczki zdrowia. 

Przypominam o konieczności prowadzenia dzienniczków stażu – jest to podstawa do wypłacenia stypendium. Osoby 

dojeżdżające muszą zachować bilety – jest to podstawa do wypłacenia zwrotu kosztów (bilet miesięczny proszę skserować, bo 

po miesiącu niewidoczna jest cena). 

Miłej pracy! Renata Gromek 

............................................................................................................ 

 Konkurs „Twoje dane-Twoja sprawa” 

Przez Janusz Rudy | 30 czerwca 2014 - 10:49 | 

 
Patrycja Kwolek wzięła udział w ogólnopolskim konkursie na komiks o tematyce ochrony prywatności i danych osobowych 

organizowanym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Program nosił nazwę 

„Twoje dane-Twoja sprawa”. Opiekunem merytorycznym była p. Magdalena Zając. 

............................................................................................................ 

 Nagrody starosty dla uczniów 

Przez Małgorzata Chomiszczak | 25 czerwca 2014 - 15:01 | 
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Magdalena Maślanka z klasy 3a otrzymała nagrodę za wyniki nauczania z rąk starosty sanockiego Sebastiana Niżnika. 

............................................................................................................ 

 KONFERENCJA RAZEM ’89 

Przez Admin | 25 czerwca 2014 - 13:01 | 

............................................................................................................ E-DZIENNIK 

Przez Dyrekcja | 24 czerwca 2014 - 10:21 | 

Informuję, że dnia 1 września 2014 r. wprowadzamy dziennik elektroniczny (e-dziennik). Już dzisiaj można z niego 

korzystać, ponieważ w ramach ćwiczeń, by poznać zasady jego działania, nauczyciele wprowadzają 

część ocen. Zachęcam młodzież i rodziców do zapoznawania się z dziennikiem elektronicznym. Od 01.09. będzie można 

uzyskać w e-dzienniku wszelkie informacje nt. frekwencji ucznia, postępów w nauce, być w kontakcie 

z wychowawcą. Do dziennika należy się zalogować hasłem dostępu otrzymanym od wychowawcy. ZAPRASZAM JUŻ DZIŚ. 

............................................................................................................ 

 TERMINARZ EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH – SIERPIEŃ 2014 

Przez Dyrekcja | 24 czerwca 2014 - 07:49 | 

MATEMATYKA – 25.08.2014 godz. 8.00 s. 204 

DYSTRYBUCJA – 25.08.2014 godz. 8.00 s. 408 

GEOGRAFIA – 25.08.2014 godz. 8.00 s. 408 

HISTORIA – 26.08.2014 godz. 9.00 s. 306 

JĘZYK ANGIELSKI – 26.08.2014 godz. 9.00 s. 204 

JĘZYK POLSKI – 27.08.2014 godz. 8.00 s. 302 

ORGANIZACJA I TECHNIKA PRACY – 27.08.2014 godz. 8.00 s. 406 EKONOMIA I 

PRAWO W HOTELARSTWIE – 27.08.2014 godz. 8.00 s. 406 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY Z ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH ZOSTANIE WYZNACZONY PO ODPRACOWANIU PRZEZ UCZNIA 

WYMAGANEJ LICZBY GODZIN. 

............................................................................................................ 

Finał rozgrywek badmintona 

Przez Janusz Rudy | 22 czerwca 2014 - 12:54 | 

 
W niedzielę 22 czerwca 2014 r. zakończył się Turniej Badmintona. Bad – Cup Promotion 2013/2014. W kategorii szkół 

ponadgimnazjalnych po zwycięstwa sięgnęły nasze uczennice Natalia Dobosz – pierwsze miejsce 

oraz Kinga Jaklik – drugie. O ostatecznej kolejności w lidze decydowała suma punktów uzyskanych za miejsca w sześciu 

najlepszych turniejach od października do czerwca. Dla uczestników przygotowano pamiątkowe dyplomy. Najlepsi 

zawodnicy zostali nagrodzeni i uhonorowani pucharami. Zdjęcia z turnieju można obejrzeć na portalu regionalnym 

esanok.pl. Dziewczętom gratulujemy sukcesu. 

............................................................................................................ 

Powiatowa Licealiada Młodzieży w Piłce Nożnej Przez Janusz 

Rudy | 20 czerwca 2014 - 14:33 | 

 
Czwarte miejsce zdobyli nasi piłkarze w Powiatowej Licealiadzie Młodzieży w Piłce Nożnej. Szkołę 

reprezentowali: Mańkowski Kamil, Pelczar Szczepan, Pielech Mateusz, Woźniak Maciej, Chodór Patryk, Furman Przemysław, 

Kiernisz Michał, Figiel Jakub, Mendofik Patryk oraz Sokół Michał. Wyjście na zawody zorganizował Radosław Zdybek. 

............................................................................................................ 

 Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych Przez Janusz 

Rudy | 20 czerwca 2014 - 14:15 | 

 
W dniu 3 czerwca 2014 r. odbył się Wewnątrzszkolny Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych. W zawodach wzięło udział 

pięć drużyn. Po emocjonujących i zaciętych grach, pierwsze miejsce zdobyły klasy trzecie, drugie miejsce przypadło 

klasom pierwszym (1ż, 1a), na trzecim sklasyfikowano klasę 2h. Jak co roku zawody 

z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka zorganizował UKS EKONOMIK SANOK. 

............................................................................................................ 

Scottish Day 

Przez Renata Szelc | 12 czerwca 2014 - 12:48 | 
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W dniu 10 czerwca został zorganizowany Scottish Day – Dzień Szkocki .Uczestniczyli w nim uczniowie klas pierwszych i 

drugich. W tym dniu odbył się konkurs wiedzy o Szkocji – uczniowie w oparciu o materiały dostępne w internecie, na gazetce 

szkolnej i biuletynach odpowiadali na pytania dotyczące historii, tradycji, 

kultury i kuchni Szkocji.Podczas gdy uczestnicy konkursu zmagali się z pytaniami, dwóch uczniów z klasy 1l przebranych za 

Szkotów wyjaśniali jak wygląda narodowy strój szkocki, a nastepnie przeprowadzili krótki quiz na temat Szkocji. 

Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie klasy 2l – Elżbieta Chabko i Patryk Garko. 
 
 
 

 
............................................................................................................ 

 Podsumowanie projektu staży zagranicznych LdV Przez Renata 

Gromek | 10 czerwca 2014 - 09:42 | 

 
4 czerwca uroczyście podsumowano projekt staży zagranicznych organizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci. 

Staż był realizowany był w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących 

zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 

w Warszawie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

W projekcie „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych uczniów technikum żywienia przepustką do kariery zawodowej” 

wzięło udział 12 uczennic klasy trzeciej technikum żywienia i gospodarstwa domowego, które przez miesiąc przebywały 

w Humennem na Słowacji. 

Efekty projektu: 

- wyższa jakość obowiązkowej praktyki zawodowej, 

- wzrost wiedzy zawodowej uczestników stażu, 

- uzyskanie dodatkowych umiejętności baristy i carvingu potwierdzonych certyfikatami, 

- wzrost samodzielności stażystów w środowisku pracy, 

- wzrost kompetencji osobistych stażystów. 

W podsumowaniu wzięli udział: dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku oraz zaproszeni goście: 

przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele Rady Powiatu Sanockiego oraz lokalni pracodawcy. 

 
............................................................................................................ 

Wycieczka klasy 1h do Arłamowa i Przemyśla Przez Ewa 

Starego | 9 czerwca 2014 - 13:49 | 

 
W dniu 5 czerwca klasa 1h wraz z wychowawcą E.Starego i prof. S. Pelc-Szuryn przebywała wycieczce 

w Arłamowie i Przemyślu. Był to wyjazd, który łączył w sobie cele integracyjne, przedmiotowe i krajoznawcze. Wycieczka 

rozpoczęła się od zwiedzania nowo otwartego czterogwiazdkowego Hotelu „Arłamów”. Uczniowie mogli zaobserwować jak w 

praktyce wygląda funkcjonowanie hotelu o wysokim standardzie. Zobaczyli bazę noclegową, gastronomiczną, sportowo-

rekreacyjną , strefę SPA & Wellness oraz zostali zapoznani 

z szeroką ofertą świadczonych usług. Mieli także okazję zobaczyć pokój, w którym mieszkał podczas 
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internowania w stanie wojennym Lech Wałęsa. Następnie klasa zwiedziła Kalwarię Pacławską, Przemyśl i park w Zespole 

Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie. Miłym akcentem w drodze powrotnej było ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek. 

Podczas wycieczki dopisywała pogoda i dobry humor, a do domu wszyscy wrócili w świetnym 
nastroju i pełni wrażeń. 

 
............................................................................................................ 

 Konkurs języka niemieckiego dla klas pierwszych Przez Renata 

Słyszyk | 8 czerwca 2014 - 15:09 | 

 
 
 

 
W dniu 05 czerwca 2014 odbył się konkurs 

języka niemieckiego dla klas pierwszych. Udział wzięło 10 uczniów z klas 1 a, 1l i 1ż. Konkurs składał się z 9 zadań, w których 

należało wykazać się wiedzą gramatyczno -leksykalną, a także umiejętnościami pisania 

ogłoszenia do gazetki młodzieżowej i pocztówki z wycieczki, a także autoprezentacji, za które można było uzyskać 

maksymalnie 55 pkt. 

I miejsce zajęła Kamila Bielańska z kl. 1a zdobywając 35,5 pkt oraz Jakub Szyniec z kl. 1a, który uzyskał również 35,5 pkt. Na 

II miejscu uplasowała się Alicja Stabryła z kl. 1ż (31 pkt), a III miejsce przypadło Markowi Mazurkiewiczowi z kl. 1 l (28,5 

pkt). Konkurs przygotowały nauczycielki jezyka niemieckiego B. Barczyk i R. Słyszyk. 

 
............................................................................................................ 

 Zbiórka elektroodpadów 

Przez Małgorzata Chomiszczak | 3 czerwca 2014 - 13:54 | 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w siódmej zbiórce elektrośmieci. Przekazaliśmy do Sanockiego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 6220 kg ZSEE. Akcję przygotowali i przeprowadzili uczniowie: Patrycja Cypcarz, 

Tomasz Izdebski, Tomasz Krochmal i Mateusz Wołch (klasa 3l) oraz Marceli Pado, Dariusz Proćko 

i Paweł Szczerba (klasa 2l) pod opieką p. Moniki Zych i p. Małgorzaty Chomiszczak. Relacja w Telewizji Obiektyw (6.42-8.12) 

http://tvobiektyw.pl/49,1215-serwis_informacyjny_2014-06-03.html 

 
 

............................................................................................................ 

Wycieczka przedmiotowa do Krakowa 

Przez Renata Gromek | 30 maja 2014 - 10:58 | 
 
 

 
W dniu 26 maja 2014 r. odbyła się 

wycieczka przedmiotowa do Krakowa. Wycieczka była możliwa dzięki dofinansowaniu jakie 

otrzymało Stowarzyszenie „Sanocki Ekonomik” z dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji zleconych 

przez powiat sanocki organizacjom pozarządowym. Wyjazd to też zasługa Rady Rodziców, 

która częściowo sfinansowała wkład własny, niezbędny do uzyskanie dotacji. 18 uczniów klas: 3a, 2h i 1ż uczestniczyło 

w rozprawie sądowej w Sądzie Okręgowym w Krakowie, gdzie poznawali zasady przebiegu 

procesu sądowego, przesłuchania świadka itp. Następnie uczniowie udali się do wyjątkowego, multimedialnego muzeum, 

znajdujące się pod krakowskim Rynkiem. Cztery metry pod ziemią, na powierzchni ok. 4 tys. metrów kwadratowych można 

zobaczyć średniowieczny Kraków oraz jego ponad 800-letnią tradycję handlu i rzemiosła. Projekt mający na celu stworzenie 

motywacji dla głębszego zainteresowania uczniów problematyką prawną oraz kontakt z kulturą Krakowa przygotowali 

nauczyciele: Janusz Rudy i Renata Gromek. 

............................................................................................................ 

XXII Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK Przez Admin | 30 

maja 2014 - 08:16 | 
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22 maja 2014 odbyły się XXII Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. Drużyna z naszej szkoły w składzie: 

Patryk Judka – kl.1l Sylwia Kogut 

– kl.1l Justyna Pelczar- kl.1l 

Marek Mazurkiewicz – kl.1l Paweł 

Chrząszcz – kl.1l zajęła w nich 3 

miejsce. 

............................................................................................................ 

Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie „Aliante 2014” Przez Admin 

| 30 maja 2014 - 08:15 | 

W marcu i kwietniu odbył się konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie „Aliante 2014”. W „Aliante” 

mogą brać udział wszyscy uczniowie szkół średnich w Polsce w wieku 15 – 19 lat, posiadający obywatelstwo jednego z 

państw członkowskich NATO. 

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania historią najnowszą, geografią, polityką, szeroko pojmowanym 

bezpieczeństwem międzynarodowym w tym Sojuszem Północnoatlantyckim. 

W naszej szkole brały w nim udział trzy dwuosobowe drużyny. Do II etapu zakwalifikowała się jedna z nich w składzie : 

Patrycja Cypcarz i Tomasz Izdebski z klasy 3l. 

............................................................................................................ 

 Konkursu fizyczny „Lwiątko” 

Przez Admin | 29 maja 2014 - 15:53 | 

31 marca 2014 w Zespole Szkół nr1 odbył się etap szkolny konkursu fizycznego „Lwiątko” . Jest to konkurs ogólnopolski 

organizowany przez V LO w Krakowie. Konkurs „Lwiątko” wzorowany jest na popularnym matematycznym „Kangurze”. 

Podobnie jak tam, w każdym z 30 zadań należy wybrać jedną z pięciu podsuniętych odpowiedzi. Jest na to 75 minut. 

Na pomysł, aby według zasad sprawdzonych w „Kangurze” zorganizować konkurs z fizyki, wpadli w 2001 roku nauczyciele 

„uniwersyteckiego” liceum we Lwowie. Nazwa LWIĄTKO, po ukraińsku LEVENJA, właśnie od Lwowa pochodzi. W obecnej 

edycji konkursu wzięło udział około 16000 uczniów z prawie 1300 szkół. 

W tym roku w naszej szkole zadania rozwiązywało 29 uczniów ze wszystkich klas pierwszych. Najwięcej punktów 

zdobyli: 

1. Jowita Szymańska – klasa 1a 

2. Izabela Wróblewska – klasa 1a 

3. Klaudia Ruchlewicz – klasa 1ż. 

............................................................................................................ 

E – kumam 

Przez Małgorzata Chomiszczak | 29 maja 2014 - 15:38 | 

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru gazetki szkolnej „E – kumam” oraz do udziału w głosowaniu (najlepiej pięć 

gwiazdek) w konkursie „Junior w druku”. Wystarczy kliknąć w link www.juniormedia.pl/junior- gazety/e-kumam-nr-16 

............................................................................................................ 

Sparing sekcji badmintona 

Przez Admin | 25 maja 2014 - 17:10 | 
 
 
 

W dniu 20 maja 2014 r. odbył się drugi już w tym roku sparing sekcji 

badmintona. Tym razem na zaproszenie sekcji UKS „Ekonomik Sanok” gościły u nas dziewczęta z Zespołu Szkół Technicznych 

z Leska. W trakcie spotkania rozegrano gry pojedyncze i podwójne. Zorganizowany sparing był dobrą okazją do podzielenia 

się swoją wiedzą i umiejętnościami w zakresie wybranych elementów techniki 

i taktyki. Spotkanie zorganizowali opiekunowie kół Janusz Rudy oraz Irena Paszkiewicz. 

............................................................................................................ 

 Zbiórkę elektroodpadów 

Przez Admin | 24 maja 2014 - 20:25 | 
 
 
 
 
 

Zespół Szkół nr 1 wraz z Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej organizują w 

piątek 23 maja od 8.00 do 17.00 zbiórkę elektroodpadów. Są to wszystkie urządzenia, które działają na prąd lub baterie. 

Poza elektrośmieciami będzie można oddać zużyte baterie, płyty CD i DVD oraz kartridże. W nagrodę można dostać 

talon na „dzień bez pytania” i punkty do oceny z zachowania. 

Zapraszamy na stronę www.franciszkanie.esanok.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2051, 

http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-admin/post.php?post=1610&action=edit
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2014/05/30/stowarzyszenie-euro-atlantyckie-aliante-2014/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/bodziakr/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/bodziakr/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2014/05/30/stowarzyszenie-euro-atlantyckie-aliante-2014/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-admin/post.php?post=1608&action=edit
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2014/05/29/konkursu-fizyczny-lwiatko/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/bodziakr/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2014/05/29/konkursu-fizyczny-lwiatko/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-admin/post.php?post=1522&action=edit
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2014/05/29/e-kumam-2/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/gosia/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2014/05/29/e-kumam-2/
http://www.juniormedia.pl/junior-gazety/e-kumam-nr-16
http://www.juniormedia.pl/junior-gazety/e-kumam-nr-16
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-admin/post.php?post=1520&action=edit
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2014/05/25/1254/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/bodziakr/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2014/05/25/1254/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-admin/post.php?post=1254&action=edit
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2014/05/24/1219/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/bodziakr/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2014/05/24/1219/
http://franciszkanie.esanok.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2051


gdzie o naszej akcji napisał ojciec Piotr Marszałkiewicz oraz na stronę 

http://www.isanok.pl/aktualnosc/id13873,zuzyte-radia-telefony-i-komputery-kurza-sie-i-zajmuja-miejsce- przynies-je-

do-ekonomika 

............................................................................................................ 

3 Maja 

Przez Admin | 24 maja 2014 - 19:52 | 
 
 
 

W dniu 29 kwietnia odbyła się akademia poświęcona rocznicy uchwalenia Konstytucji 

3 Maja, w której wzięli udział uczniowie klas 1a, 1ż, 3a i 3l pod opieką nauczycieli: Bożeny Barczyk, Agnieszki Dubis, Agnieszki 

Wal i Stefana Liputa. Spotkanie przygotowali uczniowie klasy 2h z wychowawcą Małgorzatą Chomiszczak. Uroczystość 

uświetnił występ szkolnego zespołu muzycznego w składzie: Magdalena Wolwowicz, Sebastian Pilszak i Dominik Szlama. 

............................................................................................................ 

 Kultura Bezpieczeństwa 

Przez Admin | 24 maja 2014 - 19:51 | 

Nasza Szkoła już po raz kolejny przystąpiła do programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa” realizowanego przez 

Państwową Inspekcję Pracy w ramach kampanii „Młodzi pracownicy – bezpieczny start”. W roku 

bieżącym w naszej szkole do programu zgłosiło się 16 nauczycieli, którzy na wybranych lekcjach będą 

realizować zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz prawem pracy. Koordynatorem programu w 

szkole jest Janusz Rudy. 

............................................................................................................ 

Prawo w szkołach 

Przez Admin | 24 maja 2014 - 19:50 | 

25 kwietnia 2014 r. w ramach akcji „Prawo w szkołach” odbyło się spotkanie z radcą prawnym Panem Grzegorzem 

Rysz. W czasie lekcji uczniowie obejrzeli film pod tytułem „Spacer po prawie”. Następnie zostali zapoznani z aspektami 

związanymi z codziennym stosowaniem prawa oraz z funkcjonowaniem sądów, działalnością radców prawnych, a 

także działalnością organów administracji. Na koniec uczniowie mieli możliwość zadawania pytań. W spotkaniu wzięli 

uczniowie klasy 3a zawód technik ekonomista. Akcja „Prawo w szkole” to wynik porozumienia zawartego pomiędzy 

Krajową Radę Radców Prawnych, Ministrem 

Sprawiedliwości oraz Ministrem Edukacji. Koordynatorem akcji w szkole był Janusz Rudy. 

............................................................................................................ 

Szybki PIT 2013 

Przez Admin | 24 maja 2014 - 19:50 | 

W dniu 24 kwietnia 2014 r. odbył się II Konkurs Podatkowy „Szybki PIT 2013″, organizowany we współpracy z Urzędem 

Skarbowym w Sanoku. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: 1/ test wiedzy z zakresu prawa 

podatkowego, 2/ zadanie praktyczne, sporządzenie rocznego zeznania podatkowego PIT 37. Pierwsze miejsce zajęła i również 

bezbłędnie sporządziła zeznanie podatkowe Elżbieta Jurek (3a). Równorzędne drugie miejsca zajęli: Patrycja Cypcarz (3l), 

Michał Kiernisz (3l) i Edyta Kot (3h). 

............................................................................................................ 

Przez Admin | 24 maja 2014 - 19:49 | 

 
 Aktualności archiwalne 

 

 31 marca 2014 w Zespole Szkół nr1 odbył się etap szkolny konkursu fizycznego �Lwištko� . Jest to konkurs ogólnopolski 

organizowany przez V LO w Krakowie. Konkurs �Lwištko� wzorowany jest na popularnym matematycznym �Kangurze�. 

Podobnie jak tam, w każdym z 30 zadań należy wybrać jednš z pięciu 

podsuniętych odpowiedzi. Jest na to 75 minut. Na pomysł, aby według zasad sprawdzonych w �Kangurze� 
zorganizować konkurs z fizyki, wpadli w 2001 roku nauczyciele "uniwersyteckiego" liceum we Lwowie. Nazwa LWIĽTKO, po 

ukraińsku LEVENJA, wła�nie od Lwowa pochodzi. W obecnej edycji konkursu wzięło udział około 16000 uczniów z prawie 
1300 szkół. W tym roku w naszej szkole zadania rozwišzywało 29 uczniów ze wszystkich klas pierwszych. Najwięcej punktów 

zdobyli: 1. Jowita Szymańska � klasa 1a 2. Izabela 

Wróblewska � klasa 1a 3. Klaudia Ruchlewicz � klasa 1ż. 
 

 Zapraszamy do lektury najnowszego numeru gazetki szkolnej �E � kumam� oraz do udziału w głosowaniu (najlepiej pięć 

gwiazdek) w konkursie �Junior w druku�. Wystarczy kliknšć w link www.juniormedia.pl/junior- gazety/e-kumam-nr-16 
 

 
 

 W dniu 20 maja 2014 r. odbył się drugi już w tym roku sparing sekcji badmintona. Tym razem na zaproszenie 

sekcji UKS �Ekonomik Sanok� go�ciły u nas dziewczęta z Zespołu Szkół Technicznych z Leska. 

http://www.isanok.pl/aktualnosc/id13873%2Czuzyte-radia-telefony-i-komputery-kurza-sie-i-zajmuja-miejsce-przynies-je-do-ekonomika
http://www.isanok.pl/aktualnosc/id13873%2Czuzyte-radia-telefony-i-komputery-kurza-sie-i-zajmuja-miejsce-przynies-je-do-ekonomika
http://www.isanok.pl/aktualnosc/id13873%2Czuzyte-radia-telefony-i-komputery-kurza-sie-i-zajmuja-miejsce-przynies-je-do-ekonomika
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-admin/post.php?post=1219&action=edit
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2014/05/24/1200/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/bodziakr/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2014/05/24/1200/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-admin/post.php?post=1200&action=edit
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2014/05/24/kultura-bezpieczenstwa-2/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/bodziakr/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2014/05/24/kultura-bezpieczenstwa-2/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-admin/post.php?post=1198&action=edit
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2014/05/24/prawo-w-szkolach-2/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/bodziakr/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2014/05/24/prawo-w-szkolach-2/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-admin/post.php?post=1196&action=edit
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2014/05/24/szybki-pit-2013-2/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/bodziakr/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2014/05/24/szybki-pit-2013-2/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-admin/post.php?post=1194&action=edit
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/bodziakr/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2014/05/24/aktualnosci-archiwalne/
http://www.zs1sanok.pl/lewa/aktualnosci/aktualnosci.htm
http://www.juniormedia.pl/junior-gazety/e-kumam-nr-16
http://www.juniormedia.pl/junior-gazety/e-kumam-nr-16


 SZYBKI PIT 2013- wspólna akcja Zespołu Szkół nr 1 i Urzędu Skarbowego w Sanoku dalej... 

W trakcie spotkania rozegrano gry pojedyncze i podwójne. Zorganizowany sparing był dobrš okazjš do 
podzielenia się swojš wiedzš i umiejętno�ciami w zakresie wybranych elementów techniki i taktyki. Spotkanie zorganizowali 

opiekunowie kół Janusz Rudy oraz Irena Paszkiewicz. 
 

 Badanie wykików nauczania z matematyki w klasach 1, 2 i 3, odbędzie się w tym tygodniu. 

 

 
 

 Zespół Szkół nr 1 wraz z Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej organizujš w 
pištek 23 maja od 8.00 do 17.00 zbiórkę elektroodpadów. Sš to wszystkie urzšdzenia, które działajš na pršd lub baterie. Poza 

elektro�mieciami będzie można oddać zużyte baterie, płyty CD i DVD oraz kartridże. W nagrodę można dostać talon na 

�dzień bez pytania� i punkty do oceny z zachowania. Zapraszamy na stronę 

www.franciszkanie.esanok.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2051, gdzie o naszej akcji napisał ojciec Piotr 

Marszałkiewicz oraz na stronę http://www.isanok.pl/aktualnosc/id13873,zuzyte-radia-telefony-i- komputery-kurza-sie-i-

zajmuja-miejsce-przynies-je-do-ekonomika 

 

 
 

 W dniu 29 kwietnia odbyła się akademia po�więcona rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w której 
wzięli udział uczniowie klas 1a, 1ż, 3a i 3l pod opiekš nauczycieli: Bożeny Barczyk, Agnieszki Dubis, Agnieszki Wal i 

Stefana Liputa. Spotkanie przygotowali uczniowie klasy 2h z wychowawcš Małgorzatš Chomiszczak. Uroczysto�ć u�wietnił 

występ szkolnego zespołu muzycznego w składzie: Magdalena Wolwowicz, Sebastian Pilszak i Dominik Szlama. 
 

 Nasza Szkoła już po raz kolejny przystšpiła do programu edukacyjnego �Kultura Bezpieczeństwa� 

realizowanego przez Państwowš Inspekcję Pracy w ramach kampanii �Młodzi pracownicy � bezpieczny start�. W roku 

bieżšcym w naszej szkole do programu zgłosiło się 16 nauczycieli, którzy na wybranych lekcjach będš realizować zagadnienia 

zwišzane z bezpieczeństwem i higienš pracy oraz prawem pracy. Koordynatorem programu w szkole jest Janusz Rudy. 
 

 25 kwietnia 2014 r. w ramach akcji �Prawo w szkołach� odbyło się spotkanie z radcš prawnym Panem 

Grzegorzem Rysz. W czasie lekcji uczniowie obejrzeli film pod tytułem �Spacer po prawie�. Następnie zostali zapoznani z 

aspektami zwišzanymi z codziennym stosowaniem prawa oraz z funkcjonowaniem sšdów, 

działalno�ciš radców prawnych, a także działalno�ciš organów administracji. Na koniec uczniowie mieli 

możliwo�ć zadawania pytań. W spotkaniu wzięli uczniowie klasy 3a zawód technik ekonomista. Akcja �Prawo w szkole� to 

wynik porozumienia zawartego pomiędzy Krajowš Radę Radców Prawnych, Ministrem Sprawiedliwo�ci oraz Ministrem 
Edukacji. Koordynatorem akcji w szkole był Janusz Rudy. 

 

 W dniu 24 kwietnia 2014 r. odbył się II Konkurs Podatkowy "Szybki PIT 2013", organizowany we 

współpracy z Urzędem Skarbowym w Sanoku. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: 1/ test wiedzy z zakresu prawa 
podatkowego, 2/ zadanie praktyczne, sporzšdzenie rocznego zeznania podatkowego PIT 37. Pierwsze miejsce zajęła i również 

bezbłędnie sporzšdziła zeznanie podatkowe Elżbieta Jurek (3a). Równorzędne drugie miejsca zajęli: Patrycja Cypcarz (3l), 

Michał Kiernisz (3l) i Edyta Kot (3h). 
 

 

 13 marca 2014 w Leżajsku, odbyła się XII edycja Podkarpackiego Konkursu Ekonomicznego "MŁODY 

EKONOMISTA-2014". Tematykš konkursu było: Funkcjonowanie sektora Mikro, Małych i �rednich 

Przedsiębiorstw Konkurs aktywizuje młodzież do podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętno�ci w dziedzinie ekonomicznych 
przedmiotów zawodowych. W konkursie "Młody Ekonomista -2014" mogš uczestniczyć uczniowie szkół �rednich i 

policealnych kształcšcych się w zawodach technik ekonomista, technik rachunkowo�ci i technik handlowiec. Konkurs objęty 

jest patronatem Podkarpackiego Kuratora O�wiaty. Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 zajęli w nim 8 i 10 miejsca. 

 

 
 

 W dniu 10 kwietnia 2014 uczennice z kl. 3 h Karina Górecka, Diana Kwolek i Monika Futyma oraz Monika 
Wierzganowska z kl. 1a wykonały pod opiekš prof. Ewy Szwarzyk � pedagoga szkolnego po raz ósmy w historii naszej 

szkoły palmę wielkanocnš, która wzięła udział w konkursie palm w Niedzielę Palmowš w dniu 13 kwietnia 2014, 

organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Sanoku, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i Parafię Chrystus 

Króla. Nasza palma liczšca 4, 5 m wysoko�ci, zajęła I miejsce w kategorii 

�najwyższa palma�. Szczególne podziękowania należš się też uczniom z kl. 2l Patrykowi Garko i Pawłowi Szczerbie, którzy 

transportowali palmę do skansenu i w Niedzielę Palmowš uczestniczyli w konkursie. 
 

http://ussanok.is.rzeszow.pl/171-/13633-podatki/14860-akcja-szybki-pit-w-zespole-szkol-nr-1-w-sano%20ku.html#ak14860
http://www.zs1sanok.pl/lewa/aktualnosci/pit/opis.htm
http://franciszkanie.esanok.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2051
http://www.isanok.pl/aktualnosc/id13873%2Czuzyte-radia-telefony-i-komputery-kurza-sie-i-zajmuja-miejsce-przynies-je-do-ekonomika
http://www.isanok.pl/aktualnosc/id13873%2Czuzyte-radia-telefony-i-komputery-kurza-sie-i-zajmuja-miejsce-przynies-je-do-ekonomika
http://www.isanok.pl/aktualnosc/id13873%2Czuzyte-radia-telefony-i-komputery-kurza-sie-i-zajmuja-miejsce-przynies-je-do-ekonomika


 W dniu 9 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbył się finał wojewódzki V 

 PRIMA APRILIS W SZKOLE czyli "Czerwony Kapturek po liftingu" 

 Zapraszamy do lektury najnowszego numeru gazetki szkolnej i udziału w głosowaniu (najlepiej pięć gwiazdek) w 
konkursie "Junior w druku". www.juniormedia.pl/junior-gazety/e-kumam-nr-15 

 

edycji Konkursu Wiedzy o Funduszach Europejskich w Województwie Podkarpackim. Naszš Szkołę 
reprezentowała Magdalena Ma�lanka z klasy 3a pod opiekš prof. Ewy Starego. Był to drugi etap konkursu, w którym 

rywalizowali zwycięzcy zawodów szkolnych - najlepsi uczniowie z 50 szkół ponadgimnazjalnych województwa 

podkarpackiego. Magda otrzymała wyróżnienie i nagrody rzeczowe. 
 

 W dniu 7.04.2014 r. odbyła się Powiatowa Licealiada w Łyżwiarstwie Szybkim. W skład reprezentacji szkolnej 

weszli: Przetacznik Gabriela, Kogut Sylwia, Wo�niak Kinga, Krystyńska Magdalena, Kmiecik Katarzyna, Popko 

Kamil oraz Gratkowski Szymon. Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następujšco: dziewczęta zdobyły czwarte 

miejsce, a chłopcy pište. Zawody przeprowadzono w MOSiR �ARENA � SANOK�. Wyj�cie na zawody 

zorganizował Janusz Rudy. 
 

 3 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół nr 1, czyli sanockim Ekonomiku, odbyła się debata, której głównymi bohaterami byli 
młodzi ludzie. Karolina Jaworska i Gabriela Pisiak chciały pokazać, że głos każdego jest ważny 

i warto mieć swoje zdanie na temat wyborów i aktywno�ci młodzieży. Nasze koleżanki biorš udział w projekcie CEO Sejm 
Dzieci i Młodzieży. Chętnych zapraszamy do obejrzenia relacji. 

Jak debatowali uczniowie Ekonomika www.prezi.com/prpmjsbyo6jn/modzi-aktywni-co-zrobic-zeby-modziez- braa-udzia-
w-wyborach-i-zyciu-spoecznym 

Młodzi aktywni? www.youtube.com/watch?v=bkyOIWo-MPY&feature=youtu.be> 
 

 
 

 
 W dniu 21 marca 2014 r. odbył się etap szkolny V edycji Konkursu wiedzy o Funduszach Europejskich 
w województwie podkarpackim, w którym wzięło udział 23 uczniów z klas 1, 2, 3 i 4-tych technikum ekonomicznego. 

Ich zadaniem było rozwišzanie testu obejmujšcego problematykę polityki 

regionalnej i polityki spójno�ci UE, funduszy strukturalnych oraz programów operacyjnych w nowym okresie programowania 

2014-2020. Zgodnie z regulaminem konkursu, do etapu wojewódzkiego przechodzi tylko jedna osoba �zwycięzca zawodów 

szkolnych Największš liczbę punktów uzyskała: Magdalena Ma�lanka (kl. 3a)- 21 pkt., która będzie reprezentować naszš 

szkolę w finałach wojewódzkich w Rzeszowie. Miejsce drugie zajęli: 

Elżbieta Jurek (kl. 3a) 19 pkt. i Marcin Fedak (kl. 3a) 19 pkt. Uczniów do konkursu przygotowała prof. Ewa Starego. 

 

 
 

 16 marca br. do Humennego na Słowacji wyjechało 12 osób z klasy 3ż na miesięczny staż w ramach programu 
Leonardo da Vinci. Staż jest współfinansowany przez Unię Europejskš w ramach �rodków EFS POKL. Dziewczyny 

spędziły tam tydzień, mamy już pierwsze relacje. Pracujš, uczš się słowackiej kuchni, ale też odpoczywajš i �wietnie się 

bawiš. 

 

 
 

 17 marca 2014 roku odbyła się VII edycja konkursu �Z hotelem na Ty�, w którym uczestniczyły 3-osobowe 

zespoły z klas 3h i 4h technikum hotelarskiego. Rywalizujšcy uczniowie musieli wykazać się wiedzš z zakresu organizacji i 

techniki pracy w hotelarstwie, turystyki, obsługi konsumenta, komunikacji z go�ciem hotelowym w języku obcym, 

umiejętno�ciš rozwišzywania problemów w recepcji hotelowej oraz 
umiejętno�ciami sporzšdzania dokumentacji hotelowej. Komisja konkursowa w składzie: pani wicedyrektor Alina Lipka, 

prof. Agata Wójcik i prof. Renata Szelc oceniała uczestników i wyłoniła zwycięzców. I miejsce zajšł zespół z klasy 3h 

(Edyta Kot, Justyna Mańko, Patrycja Kondyjowska), II miejsce zajšł zespół z klasy 3h (Paulina Latusek, Małgorzata 

Szychowska, Sylwia �cibor) III miejsce zajšł zespół z klasy 4h (Anna 

Węgrzyniak, Paulina Szałajko, Marlena Wroniak) 
 

 
 

 W �rodę 19 marca 2014 odbyło się uroczyste otwarcie pracowni gastronomicznej, która - w ramach 

programu "Podkarpacie stawia na zawodowców" - została doposażona w nowy sprzęt spełniajšcy najwyższe standardy 
jako�ci. W otwarciu uczestniczyli pracownicy Biura Pozyskiwania �rodków 

http://www.juniormedia.pl/junior-gazety/e-kumam-nr-15
http://prezi.com/prpmjsbyo6jn/modzi-aktywni-co-zrobic-zeby-modziez-braa-udzia-w-wyborach-i-zyciu-spoecznym/
http://prezi.com/prpmjsbyo6jn/modzi-aktywni-co-zrobic-zeby-modziez-braa-udzia-w-wyborach-i-zyciu-spoecznym/
http://prezi.com/prpmjsbyo6jn/modzi-aktywni-co-zrobic-zeby-modziez-braa-udzia-w-wyborach-i-zyciu-spoecznym/
https://www.youtube.com/watch?v=bkyOIWo-MPY&feature=youtu.be


 Dzień Kobiet 

 !!!PRAKTYKA, STAŻ Z WYNAGRODZENIEM NA CYPRZE!!! 

 W dniu 7 marca 2014 r. nasi chłopcy brali udział w Turnieju Unihokeja o Puchar Rektora PWSZ 

Pomocowych w powiecie sanockim, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku, nauczyciele przedmiotów 
gastronomicznych, księgowo�ć, szkolny koordynator projektu. Rezultatem projektu, oprócz doposażenia pracowni, sš też 

umiejętno�ci uczniów, których nabyli na kursach realizowanych w ramach projektu. Efekty widać na zdjęciach :) 
 

 
 

 Z okazji �wiatowego Dnia Konsumenta, który obchodzimy 15 marca każdego roku, została przygotowana 
wystawa tematyczna po�wiecona problematyce ochronie praw konsumenckich. �wiatowy Dzień Konsumenta (World 

Consumer Rights Day - WCRD) został ustanowiony w 1983 roku. więcej... 
 

 Zachęcamy do lektury najnowszego numeru gazetki "Ekonomika" oraz oddania głosu (najlepiej 5 gwiazdek) w marcowym 

konkursie "Junior w druku" www.juniormedia.pl/junior-gazety/e14b-1 . Głosować można do niedzieli, czyli 23 marca. 

 

 
 

 XI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY �ODKRYJ �WIAT Z POZNAJ 
�WIATEM� Konkurs odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kro�nie. Wzięło w nim udział 55 uczniów z 

14 szkół z Brzozowa, Dębicy, Iwonicza-Zdroju, Korczyny, Krosna, Rzeszowa, Sanoka, Stalowej Woli i Strzyżowa. Nasz 

zespół tworzyli: Oskar Barański z 2a, Elżbieta Chabko z 2l, Arkadiusz Olejarz z 1l, 

Aleksandra Sidor z 2l i Natalia Solecka z 2a. Konkurs składał się z dwóch etapów: przyporzšdkowanie informacji do kraju i 

lokalizacja na mapie konturowej Europy miejsc opisanych w �Nawigatorze�. Do finału zakwalifikowało się 11 uczniów, a 

w�ród nich Ela Chabko. Czę�ć finałowa polegała na rozpoznawaniu fotografii regionu opisanego w czasopi�mie. Nasza 

reprezentantka ostatecznie uplasowała się na miejscu VII jako jedyna przedstawicielka technikum w�ród licealistów. 

 

 
 

 W dniu 11 marca 2014 r. nasze dziewczęta z sekcji badmintona go�ciły w Zespole Szkół 

Technicznych w Lesku. W trakcie spotkania rozegrano gry pojedyncze i podwójne. Zorganizowany sparing był okazjš do 

podzielenia się swojš wiedzš i umiejętno�ciami w zakresie wybranych elementów techniki i taktyki, jak również �polem� do 
wymiany do�wiadczeń pomiędzy opiekunami kół. Wyjazd zorganizował Janusz Rudy. 

 

 
 

 Marzec to miesišc, w którym uczniowie klas drugich i czwartych technikum przystępujš do kolejnych 
edycji próbnych egzaminów potwierdzajšcych kwalifikacje zawodowe. W dniu 10 marca egzamin 

próbny z Kwalifikacji T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji zdawała klasa 2h technikum hotelarskiego. 

 

 
 

 W dniu 10 marca 2014r. odbył się w Zespole Szkół Nr 1 w Sanoku szkolny konkurs wiedzy o krajach 

niemieckiego obszaru językowego. Była to już druga edycja tego konkursu. Celem konkursu było rozwijanie 
zainteresowania uczniów językiem niemieckim i krajami niemieckiego obszaru językowego oraz motywowanie uczniów 

do samodzielnego zdobywania wiedzy. więcej... 
 

 

 Szczegóły 
 

im. Jana Grodka w Sanoku. Rozegrano trzy mecze z ZS nr 3, ZS nr 4 i II LO. Mimo dużej woli walki ostatecznie 
nie udało się wyj�ć z grupy i zagrać w finale. Szkołę reprezentowali: Gratkowski Szymon � 2l, Bednarz Piotr 
� 1k, Józefek Dawid � 3h, Skiba Michał � 2ż, Michalski Karol � 1k, Patent Daniel � 1k, Janowski Jakub� 1ż, Kowalik 

Karol � 1k. Wy�cie na turniej zorganizował Janusz Rudy. 
 

http://www.zs1sanok.pl/lewa/aktualnosci/janusz13/dalej.htm
http://www.juniormedia.pl/junior-gazety/e14b-1
http://www.zs1sanok.pl/lewa/aktualnosci/renia2/renia2.htm
http://www.zs1sanok.pl/lewa/aktualnosci/cypr/cypr1.dot


 W dniu 12 lutego 2014 r. z okazji Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych w naszej 

 
 

 Uczniowie klas: 1a, 1h i 3a w ramach konkursu �Lekcja o funduszach Europejskich� zgłębiali swojš wiedzę 
na temat Unii Europejskiej i funduszy strukturalnych. Szczególnš uwagę po�wiecono projektom unijnym realizowanym w 

województwie podkarpackimi oraz Programowi Operacyjnemu Rozwój Polski Wschodniej. 
 

 
 

 Grupa docelowa z klasy 2ż wraz z profesorkami Monikš Drwal i Monikš Zych brała udział w projekcie 

Polskiej Akcji Humanitarnej, którego tematem było: �Jak pomagać, aby pomóc�. Małgorzata Cie�lewicz, Dagmara 

Wojdyła przybliżyły klasom pierwszym oraz drugim a, h, l, ż na czym polega pomoc humanitarna, co to jest kryzys 

humanitarny jak pomagać krajom dotkniętym kryzysem humanitarnym. 

Uczniowie dowiedzieli się co to jest Polska Akcja Humanitarna oraz zapoznali się z katastrofami, które miały miejsce na terenie 

Japonii i Haiti. Zostały przeprowadzone warsztaty, które pomogły zrozumieć jak ważna jest nasza pomoc w stosunku do krajów 
potrzebujšcych. 

 

 Redakcja szkolnej gazetki �E � kumam� dziękuje wszystkim osobom, które wzięły udział w głosowaniu w konkursie 
�Junior w druku�. Nasza gazetka została laureatem w noworocznej edycji konkursu i będzie wydrukowana w profesjonalnej 

drukarni. 
 

szkole została przygotowana inscenizacja w formie przewodu sšdowego, po�więcona w cało�ci ochronie 
danych osobowych i prawom do prywatno�ci. Nasza młodzież wcielajšc się w różne role społeczne i prawne wskazała na różne 

zagrożenia, jakie nas mogš spotkać we współczesnym �wiecie. Na zaproszenie 
organizatorów w spotkaniu wzięła udział P. Maria Pospolitak � Dyrektor Szkoły oraz uczniowie kas pierwszych wraz z 

opiekunami. Pomysłodawcš i reżyserem inscenizacji była Agnieszka Kutiak, której w przygotowaniach pomagali Magdalena 

Zajšc i Janusz Rudy. 

 

 
 

 W dniu 18.02.2014 r. odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Szkoły w Badmintonie w Grach Pojedynczych. 

Z uwagi, że do zawodów nie zgłosili się chłopcy, turniej przeprowadzono tylko w kategorii 
dziewczšt. Po rozegranych setach klasyfikacja przedstawia się następujšco: pierwsze miejsce zdobyła Dobosz Natalia i Jaklik 

Kinga, drugie: Deptuch Malwina, Stabryła Monika, trzecie: Kijowska Agnieszka, �lazyk Dominika oraz Wawryszczuk Ewelina. 

Zwycięzcom gratulujemy. 

 

 
 

 Witam serdecznie, pragnę poinformować że wspólnie z Kubš po raz kolejny bierzemy udział w edycji Memoriału 

Piotra Morawskiego "Miej odwagę" w zwišzku z tym zwracamy się z ogromnš pro�bš o wsparcie nas głosem :) Nasza 

wyprawa nazywa się: Z POD OPOŁONKA NA HEL (kategoria WODA) więcej... Głosowanie odbywa się na stronie: 

www.miejodwage.pl 
 

 Od poniedziałku 10 lutego, szczę�liwy numerek będzie losowany w dniu poprzedzajšcym po godzinie 17 W sobotę i 

niedzielę numerek nie będzie widoczny, natomiast w poniedziałek obowišzywał będzie numerek 

wylosowany w pištek, również po godzinie 17. W miniony pištek wylosowanš liczbš była "13" i będzie widoczna 

dopiero w poniedziałek. 
 

 Zapraszamy do lektury 13. numeru naszej szkolnej gazetki �E � kumam� oraz wzięcia udziału w 

głosowaniu ( najlepiej 5 gwiazdek!) w dniach od 4.02 do 17.02 w noworocznej edycji konkursu �Junior w druku� na stronie 

www.juniormedia.pl/junior-gazety/e-kumam-nr-13 
 

 Podział godzin na II półrocze 

jest już na stronie 
 

 W dniu 27 stycznia, na pro�bę Samorzšdu Szkolnego został uruchomiony na stronie naszej szkoły generator szczę�liwego 

numerka. Losowanie odbywa się na razie codziennie po godzinie 24. 
 

  XVI Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Technikum hotelarskie w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku po raz drugi znalazło się w gronie �Szkół mistrzów� 

zamieszczonym w najnowszym XVI Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcznika �Perspektywy� 2014. Wyniki 
zdawalno�ci egzaminu potwierdzajšcego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego przez CKE w 

http://www.zs1sanok.pl/lewa/aktualnosci/sabina/sabina.htm
http://www.miejodwage.pl/
http://www.miejodwage.pl/
http://www.juniormedia.pl/junior-gazety/e-kumam-nr-13


 W �rodę 15 stycznia 2014 r. 7 uczniów naszej szkoły przystšpiło w Rzeszowie do II etapu 

 XI Międzyszkolny Konkurs Geograficzny "Odkryj �wiat z Poznaj �wiatem". W zawodach 

 W dniu 8 stycznia przeprowadzono zawody szkolne XII Misyjnej Olimpiady Znajomo�ci Afryki, 

2013 roku w szkołach kształcšcych w zawodzie technik hotelarstwa plasujš naszš szkołę z wynikiem 100 % zdawalno�ci na 6 

miejscu w Polsce. 

 

 
 

 XXIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. W zawodach szkolnych wzięło udział 41 uczniów z klas 1a, 1ż, 1k, 2l, 2ż, 
3l, 4a i 4l, którzy rozwišzali test złożony z 50 pytań jednokrotnego wyboru. Z zadaniem najlepiej poradzili sobie: Elżbieta 

Chabko z 2l (36pkt), Arek Szałankiewicz z 4l (33pkt), Agata Sicińska z 4a (32pkt), Dariusz Tobiasz z 4a (30pkt) i Ewelina 

Stasiowska z 2ż (30pkt). W ZSZ dobry wynik osišgnęli uczniowie 1k: Patrycja Kaliniecka (25pkt) i Marcin Radwański 

(23pkt). Zawody przeprowadziły p. Monika Zych i p. 

Małgorzata Chomiszczak. 
 

 
 

 W dniu 15.01.2014 r. w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie odbył się etap okręgowy VI Olimpiady 

Wiedzy Hotelarskiej. Do rywalizacji w nim przystšpili uczniowie szkół hotelarskich z woj. 
podkarpackiego i lubelskiego, którzy wygrali zawody szkolne. Naszš szkołę reprezentowały: Edyta Kot z kl. 3h i Paulina 

Latusek z kl. 3 h. Ich zadaniem było rozwišzanie testu składajšcego się z 80 pytań z zakresu szerokiej 

wiedzy hotelarskiej i gastronomicznej z uwzględnieniem tematu wiodšcego �Funkcja hotelowa w obiektach zabytkowych� 
oraz ze znajomo�ci branży i aktualnej sytuacji na rynku hotelarskim i turystycznym. Komitet Główmy Olimpiady po ocenie prac 

konkursowych wyłoni 30 najlepszych uczniów z całej Polski 

zakwalifikowanych do zawodów centralnych. Uczennice do hotelarskich zmagań przygotowywała prof. Ewa Starego. 
 

Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Byli to: A. Sicińska, K. Gładysiewicz, J. Majka, K. 
Gajda, K. �lazyk, K. Wojtoń oraz D. Lewandowski. Uczestnicy w 16 województwach napisali test, który wyłoni 30 

najlepszych uczniów z całej Polski. Organizatorem V edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie jest 

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemy�l i Podkarpacki Kurator O�wiaty pod patronatem Ministra 

Sprawiedliwo�ci. 
 

szkolnych wzięli udział uczniowie z klas 1a, 1l, 2a, 2l i 4a, którzy rozwišzywali test opracowany na podstawie 
artykułów z miesięcznika "Poznaj �wiat". Do drugiego etapu, który odbędzie się w Kro�nie, zakwalifikowali się: Elżbieta 
Chabko (2l), Arkadiusz Olejarz (1l), Aleksandra Sidor (2l), Natalia Solecka (2a) i Oskar Barański (2a). 

 

 12 stycznia zespół z naszej szkoły wystšpił na rynku w Sanoku podczas 
Finału Wielkiej Orkiestry �wištecznej Pomocy . 

 

 
 

 W dniu 10 stycznia 2014 r. czterech uczniów naszej szkoły: Jarosław Majka (4a) i Konrad �lazyk (4a), Adam 

�migiel(3a) i Kamila Misiura(2a) uczestniczyło w zawodach okręgowych XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, które 

odbyły się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie. Uczestnicy 

odpowiadali na jedno pytanie o charakterze ogólnym dotyczšce tematu wiodšcego tj. �Strefa Euro. Szansa czy zagrożenie?� 

oraz rozwišzywali zadanie z analizy finansowej i 30 pytań testowych. Warto nadmienić, że do 
zawodów okręgowych w 17 okręgach w Polsce przystšpiło 1074 uczniów � zwycięzców zawodów szkolnych. Opiekę nad 

uczniami sprawowała i do ekonomicznej rywalizacji przygotowała prof. Ewa Starego. 
 

w których wzięło udział o�miu uczniów z klas 1l, 4a i 4l. Do zawodów okręgowych w Rzeszowie 
zakwalifikowali się Katarzyna Ciwińska i Jarosław Majka z klasy 4a. 

 

 Na przełomie grudnia 2013 i stycznia 2014 odbyła się 40 Olimpiada Historyczna. Uczeń naszej szkoły Jakub Szyniec z 

klasy 1a zakwalifikował się do etapu okręgowego. Etap ten składał się z czę�ci pisemnej, do której przystšpiło z okręgu ok. 

70 uczniów. Po nim odbył się etap ustny, do którego zostało zakwalifikowanych tylko 27 uczestników, którzy po dwóch 

etapach szkolnych i pisemnym etapie okręgowym osišgnęli najlepsze wyniki. Kuba również znalazł się w�ród nich. 

Doskonały wynik Jakuba jest o tyle zadowalajšcy, że jest on dopiero uczniem klasy pierwszej. 



 11 grudnia br. w gmachu Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyła się Gala 

 W dniach 21 i 22 listopada 2013 r. 21 uczniów klasy 4h technikum hotelarskiego przystšpiło do 

 

 Wesołych �wišt i Szczę�liwego Nowego Roku, 

życzš członkowie Zespołu " ZS_1", w którego skład wchodzš: Dominik Szlama, Magdalena Wolwowicz, Dominika 

Semczyk, Sebastian Pilszak oraz nasz absolwent i współzałożyciel zespołu: Paweł Starzewski. Do życzeń dołšczajš się 

również inicjatorzy i opiekunowie zespołu: Renata Szelc i Robert Bodziak. 
 

 Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, 

Przedstawiam skróconš wersję raportów z ewaluacji zewnętrznej. 

 skrócona wersja 
Zachęcam do zapoznania się z pełnymi raportami, które sš dostępne w bibliotece szkolnej, pokoju 

nauczycielskim, u dyrektora i Przewodniczšcej Rady Rodziców i na stronie: www.zs1sanok.pl 
 

 W listopadowym konkursie �Junior w druku� nasza gazetka �E � kumam� została wyróżniona przez jury, a w konkursie 

grudniowym przez internautów. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w 

głosowaniu, a szczególnie p. Renacie Słyszyk za zorganizowanie głosowania ogólno�wiatowego. 
 

 W dniu 16 grudnia 2013 r. klasa 3h uczestniczyła w meczu hokeja pomiędzy reprezentacjami Białorusi i 

Austrii. Spotkanie odbyło się w ramach Mistrzostw �wiata w Hokeju na Lodzie Dywizji I, Grupy A w kategorii U 20 w 

ARENIE �SANOK. Wyj�cie zorganizowali P. Monika Zych i P. Janusz Rudy. 
 

 
 

 Pod hasłem �Każdemu tyle praw ile domagamy się ich dla samych siebie� zorganizowano VII edycję 

konkursu dla uczniów ZS nr 1 w Sanoku, pt. �Narysuj prawa człowieka�. Celem konkursu było upowszechnienie 

Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, który obchodzimy 10 grudnia oraz twórcze 

przedstawienie przez uczniów swoich przemy�leń na temat tych praw w formie prac plastycznych. Kapituła konkursu w 

składzie: P. Beata Massey, P. Agnieszka Wal oraz P. mgr Ewa Szwarczyk najwyżej oceniła pracę przygotowanš zespołowo 

przez Sabinę Stabryłę i Klaudię Kruczkiewicz (kl. 4a). Drugie miejsce ex aequo 

przyznała Annie Baran (kl. 4a) i Karinie Góreckiej (kl. 3h). Konkurs zorganizował P. Janusz Rudy i P. Magdalena Zajšc. 
 

Laureatów i Wyróżnionych XIV Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego �Przyja�ni �rodowisku�. 
Konkurs organizowany jest przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarzšdowych i odbywa się pod patronatem honorowym 

Prezydenta RP. więcej... 
 

 Zapraszamy do głosowania na 12. numer naszej gazetki �E � kumam� w grudniowym konkursie �Junior w druku�- 

koniecznie 5 gwiazdek! www.juniormedia.pl/junior-gazety/e-kumam-nr-12-1 
 

 
 

 Ponad 4200 uczniów z całej Polski wzięło udział w I Etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i 
Prawie. Etap szkolny rozpoczšł się 4 grudnia 2013 r. o godzinie 1200 w 322 szkołach 

ponadgimnazjalnych w 16 województwach. W naszej szkole do Olimpiady przystšpiło 26 uczestników z klasy 4a, 3a oraz 1h. 

Do II etapu w Rzeszowie zakwalifikowali się: Majka Jarosław, Wojtoń Kamil, �lazyk Konrad, Sicińska Agata, Gajda 

Krzysztof, Gładysiewicz Kinga oraz Lewandowski Dawid. Celem Olimpiady jest podniesienie �wiadomo�ci prawnej 

młodzieży, kształtowanie postaw szacunku dla prawa oraz propagowanie kultury prawnej. Olimpiada organizowana jest przez 

Wyższš Szkołę Prawa i Administracji Rzeszów � Przemy�l. 
 

III Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Zawodowego dla zawodu technik hotelarstwa. Zmagania z wiedzš 
podjęli wraz z uczniami 170 szkół hotelarskich. więcej... 

 

 Zapraszamy do lektury 11. numeru naszej szkolnej gazetki �E � kumam� oraz o wzięcie udziału w głosowaniu ( 
najlepiej 5 gwiazdek!) w listopadowej edycji konkursu �Junior w druku� na stronie www.juniormedia.pl/junior-

gazety/e-kumam-nr-11 
 

 I miejsce dla Natiali Dobosz, II dla Kingi Jaklik w pierwszym z sze�ciu turniejów o Puchar Sanoka w Badmintonie �Bad 

� Cup Promotion�. W rozgrywkach biorš udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. O 

ostatecznej kolejno�ci w lidze decyduje suma punktów uzyskanych za 
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 Pokazem prezentacji pt.,, O co chodzi w danych osobowych� w dniu 15.11.2013 przygotowanej 

 W dniu 13.11.2013 r. odbyły się eliminacje szkolne VI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Tematem 

 �więto Niepodległo�ci 

 W dniu 6.11.2013 r. odbyły się zawody szkolne XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, której 

 W dniu 30.10.2013r. uczniowie klas gastronomiczno-hotelarskich uczestniczyli w warsztatach 

miejsca w 6 � ciu najlepszych turniejach od pa�dziernika do maja. Zawody odbyły się 17.11.2013 r. w Zespole Szkół nr 3 w 

Sanoku. 
 

przez uczniów klasy 3a pod kierunkiem profesora J. Rudego rozpoczęła się realizacja Ogólnopolskiego 
Programu Edukacyjnego ,, Twoje dane � twoja sprawa� pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

Celem programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej o tre�ci zwišzane z ochronš danych osobowych i prawem do prywatno�ci 

oraz kształtowanie �wiadomych i odpowiedzialnych postaw w�ród 

uczniów. Obserwatorem zajęć była Pani Barbara Dżugan wizytator Podkarpackiego Kuratorium O�wiaty. 
 

przewodnim tegorocznej edycji jest: �Funkcja hotelowa w obiektach zabytkowych�, a do udziału w niej 
zgłosiło się 187 szkół hotelarskich z całej Polski. W naszej szkole rywalizację i zmagania z wiedzš podjęło 37 uczniów z 

klas 3h i 4h Technikum Hotelarskiego. więcej... 
 

 W dniu 13 listopada odbył się szkolny etap XVIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywno�ci, której tematem przewodnim 

w tym roku jest: �Żywienie u progu i schyłku życia�. Spo�ród uczestników wyłoniono 
zwycięzców � Natalię Pudlik z klasy 4ż (technik żywienia i gospodarstwa domowego) i Jana Pilszaka z klasy 3 l ( technik 

logistyk). Serdecznie gratulujemy wyników i życzymy powodzenia w kolejnym � okręgowym etapie, który odbędzie się 11 

stycznia 2014r. w Rzeszowie. 
 

 

  Zebranie Rady Rodziców 
 

tematem przewodnim w tym roku jest: �Strefa Euro. Szansa czy zagrożenie�. Zainteresowanie olimpiadš 
ekonomicznš z roku na rok ro�nie. W tym roku szkolnym do zawodów szkolnych w całej Polsce zgłoszonych zostało 14036 
uczniów z 896 szkół. W naszej szkole wzięło w nich udział 23 uczniów z klas: 2a, 3a, 4a 

Technikum Ekonomicznego. Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym nawišzujšce do 

hasła przewodniego Olimpiady, rozwišzywali zadanie z podstaw ekonomii oraz 30 pytań 

testowych jednokrotnego wyboru. O zakwalifikowaniu do zawodów okręgowych zadecyduje jury Komitetu Okręgowego 

OWE w Rzeszowie. 
 

  Terminy wywiadówki 
 

 
 

 1 listopada na Cmentarzu przy Ko�ciele Narodzenia Naj�więtszej Mari Panny wolontariusze naszej szkoły 

kwestowali na rzecz Towarzystwa im. Brata Alberta, zbierajšc datki na rzecz potrzebujšcych. Byli to uczniowie klasy II l 
Szczerba Paweł, Kurek Paweł, III l Cypcarz Patrycja, Pilszak Jan, I a Grzyb Klaudia, 

Gołda Joanna, Pojnar Eliza, Wróblewska Izabela. Po raz kolejny mogli�my się przekonać, że na uczniów naszej szkoły można 

liczyć. 
 

barmańskich organizowanych przez firmę Monnin. Warsztaty prowadził Brend Ambasador Monin Mariusz 
Pietryka. 

 

 
 

 W dniach 29 � 30 pa�dziernika 2013 r. odbył się Wewnštrzszkolny Turniej Tenisa Stołowego. Celem turnieju 

było wyłonienie zwycięzców, którzy będš reprezentować naszš Szkołę w Powiatowej 

Licealiadzie Szkół Ponadgimnazjalnych. Po zaciętych grach pojedynczych klasyfikacja przedstawia się 
następujšco: w kategorii dziewczšt I miejsce zdobyła Kinga Dendura, II � Patrycja Kwolek, III � Dominika 
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�lazyk. W kategorii chłopców I miejsce zdobył Chodór Patryk, II �Michał Pilszak, III � Adrian Patent. 



 

 

 27 pa�dziernika 2013r. (niedziela) nasi wolontariusze wzięli udział w pikniku ekologiczno- 

charytatywnym zorganizowanym pod hasłem �Wrzuć puszkę - pomóż spełnić marzenia przyszłych mistrzów". 

Na parkingu koło Grosaru, gdzie odbyła się impreza i pojawiły się tłumy, nasi uczniowie rozdawali ulotki ze 

szczegółami akcji. Dochód z akcji ma pomóc młodym, zdolnym ludziom w kolejnych startach na zawodach. Sš to podopieczni 
Mirosława Ka�mierczaka � trenera UKS Spartanie Zahutyń. 

 

 

 

 

 

 

 � Twoje dane � twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa skierowana do uczniów i 

nauczycieli� Takš nazwę zawiera ogólnopolski program edukacyjny, do którego przystšpiła nasza 

szkoła jako jedna z siedmiu z województwa podkarpackiego. Organizatorem programu jest Generalny Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych. Cel programu to poszerzenie oferty edukacyjnej szkół o tre�ci zwišzane z 

ochronš danych osobowych i prawem do prywatno�ci oraz kształtowanie �wiadomych i odpowiedzialnych postaw w�ród 

uczniów. Wszystkich zainteresowanych tš tematykš zapraszamy do współpracy. Koordynatorem programu jest Janusz Rudy.  

 
 
 

 24 pa�dziernika 2013 w naszej szkole odbył się Pokaz umiejętno�ci zawodowych zdobywanych w Zespole 
Szkół nr 1 w Sanoku. Był on organizowany dla gimnazjalistów powiatu sanockiego we współpracy ze Stowarzyszeniem 

Sanocki Ekonomik jako zadanie publiczne wspierane przez Powiat Sanocki.. więcej... 

 

 
 

 Ogłoszono wyniki konkursu �Junior w druku� (wrzesień/pa�dziernik). Pięciu laureatów konkursu 

wybrali internauci w głosowaniu internetowym, a pozostałych jury złożone z przedstawicieli Polskapresse. Nasza gazetka 

�E-kumam nr 10� została wyróżniona przez jury, ale wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu internetowym 

serdecznie dziękujemy. Nagrodš w konkursie jest druk 250 egzemplarzy gazetki w profesjonalnej drukarni (warto�ć 

nagrody dla szkoły to 280 złotych netto) Gazetki zostanš 

dostarczone do szkoły w cišgu najbliższych trzech tygodni. 
 

 
 

 W dniu 23 pa�dziernika uczniowie klas 1h i 1l wzięli udział w spotkaniu z podróżnikiem Arkadiuszem Milcarzem, 

laureatem nagrody �Kolos 2004� podczas VII Ogólnopolskich Spotkań Podróżników w Gdyni. Go�ć bardzo ciekawie 

opowiedział o codziennym życiu mieszkańców Indonezji oraz Papuasów. Polecamy odwiedzenie strony http://arunmilcarz.pl/ 

 

 
 

 Badminton. III miejsce wywalczyły nasze dziewczęta w Półfinale Wojewódzkiej Licealiady w Badmintonie. 
W historii sportu szkolnego to pierwsze tak wysokie zwycięstwo w tej dyscyplinie. Do zawodów zgłosiło się 15 szkół. W 

grach drużynowych dziewczęta pokonały m.in.: I LO w Sanoku, ZSTiA w Lesku, ZSP nr 4 w Kro�nie oraz ZSP nr 5 w 

Kro�nie. Zawody rozegrano 22.10.2013 r. w ZS nr 3 w Sanoku. Szkołę 

reprezentowały: Natalia Dobosz oraz Kinga Jaklik. 
 

 
 

 W dniu 18 pa�dziernika pięćdziesięciu uczniów z klas 2h, 4a i 4l pod opiekš p. Małgorzaty Chomiszczak 

wzięło udział w 11.Objazdowym Festiwalu Filmowym WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. Uczniowie obejrzeli 

film Maziara Bahari � Wyznanie pod przymusem� o irańskich intelektualistach zmuszanych do telewizyjnej samokrytyki 

na żywo. Po projekcji uczniowie dyskutowali z Arkadiuszem Tomaszewskim- socjologiem i politologiem, doktorantem 

Collegium Civitas. 

 

 
 

 17 � 18 pa�dziernika "XVII WOJEWÓDZKI RAJD SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wetlina 2013" 
Opiekę sprawowali: Sabina Pelc-Szuryn i Robert Bodziak. 
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 Pielgrzymka 

 Tuwimiada 

 �więto Szkoły 

 Pasowanie klas pierwszych 

 Film edukacyjny pt. "Nagłe zatrzymanie kršżenia": www.szkolenia-bhp24.pl/nagle-zatrzymanie-krazenia Film powstał pod 
patronatem merytorycznym Polskiej Rady Resuscytacji, z pomocš Urzędu Miasta Krakowa. Jest to pierwszy w Polsce film 

interaktywny, dotyczšcy pierwszej pomocy. Widz może wybierać poprawny scenariusz działań, klikajšc w przyciski 
umieszczone na filmie. 

 

 
 

 15 pa�dziernika nasi wolontariusze, wraz z opiekunkš Bożenš Bekier , wzięli udział w spotkaniu połšczonym z 

wystawa artystycznš pod nazwš: �Cudze chwalicie, swego nie znacie�, które odbyło się w 

sanockiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Wydarzenie to było jednocze�nie zakończeniem konkursu literackiego i 

fotograficznego, w którym wzięli udział� obok uczniów innych sanockich szkół 

ponadgimnazjalnych i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku - również nasi uczniowie. Andrzej Myszczyszyn zajšł w 

nim II miejsce, a Klaudia Farbaniec zdobyła wyróżnienie. Spotkanie to było również okazjš do obejrzenia prac i zapoznania 
się z sylwetkami wielu sanockich artystów słynnych poza granicami kraju. 

 

 Zachęcamy do lektury 10. numeru gazetki szkolnej �E-kumam�. Jednocze�nie prosimy czytelników o oddanie głosu 

na naszš gazetkę na stronie www.juniormedia.pl/junior-w-druku (województwo podkarpackie- gazetka �E-kumam� nr 

10- kliknięcie w wybranš liczbę gwiazdek przy gazetce). Nagrodš dla najlepszych gazetek jest druk w profesjonalnej 

drukarni prasowej. 
 

 

 

 
 Ekonomik rozpoczyna nowš �wieckš tradycję. Po raz pierwszy w historii wręczyli�my stypendia 

naukowe najlepszym uczniom ze wszystkich (5) kierunków funkcjonujšcych w szkole. Stypendia ufundowało nasze 

Stowarzyszenie Sanocki Ekonomik. więcej... 

 

 
 

 W dniach 4 � 5 pa�dziernika nasi wolontariusze wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez paniš 
Czesławę Kurasz � prezes Powiatowego Centrum Wolontariatu. Uczestnicy spotkali się 2013 r. w O�rodku Caritas w 

Zboiskach, gdzie wysłuchali wykładu przedstawiciela policji na temat bezpieczeństwa i samoobrony. więcej... 

 

 
 

 W dniach 2-5 pa�dziernika uczennice naszej szkoły : Dagmara Wojdyła i Małgorzata Cie�lewicz 

wraz z opiekunami Monikš Zych i Monikš Drwal wzięły udział w warsztatach Polskiej Akcji Humanitarnej, które 

odbyły się w Krakowie. Warsztaty miały na celu przygotować do realizacji projektu 

,,Aktywne Szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialno�ci". 
 

 

 

 

 

 
 W dniu 2 pa�dziernika 2013 r. nasze dziewczęta go�ciły na zajęciach badmintona UKS �Mix Team� w 

Tarnowcu. W trakcie spotkania ze swoimi młodszymi kolegami przeprowadzono wspólny trening oraz rozegrano gry 

pojedyncze i podwójne. Zorganizowany wyjazd był okazjš do podzielenia się wiedzš w zakresie wybranych elementów 
techniki i taktyki, jak również okazjš do wymiany do�wiadczeń pomiędzy opiekunami kół. 
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 27 wrze�nia 2013r. Karol i Janek- nasi zdolni absolwenci, a obecnie studenci Politechniki 

 26 wrze�nia 2013 nasza szkoła była gospodarzem Europejskiego Dnia Języków w powiecie 

 W dniu 26 wrze�nia 2013 r. nasi lekkoatleci uczestniczyli w Rejonowej Licealiadzie Szkół 

 Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego. 

 

 

 Kinga Dendura i Monika Stabryła z klasy 2l przeprowadziły wywiad z panem starostš Sebastianem Niżnikiem, 
który zostanie opublikowany w 10. numerze gazetki "E-kumam". 

 

Rzeszowskiej, w sposób profesjonalny, a jednocze�nie zabawny, przedstawili ofertę edukacyjnš swojej uczelni 
młodszym kolegom z ekonomika. 

 

sanockim. Młodzież ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych wzięła udział w paradzie podczas której z 
towarzyszeniem orkiestry dętej przeszła z Rynku ulicami miasta do naszej placówki. więcej... 

 

Ponadgimnazjalnych. Zawody przeprowadzono na stadionie MOSiR w Sanoku. 
 

 
 

 17 wrze�nia 2013 r. Stowarzyszenie Sanocki Ekonomik zorganizowało wycieczkę w Bieszczady. Wzięło w niej 

udział 35 uczniów, którzy wykazali się dobrymi wynikami w nauce lub zaangażowaniem w życie szkoły w ubiegłym roku 

szkolnym. Wyjazd obecnym uczniom Ekonomika zafundowali jego absolwenci, 

zachęceni do tego przez p. Grażynę Chytłę, która była także przewodnikiem wycieczki. więcej... 
 

 
 

 W dniu 18 wrze�nia klasy maturalne, pod opiekš p. Moniki Zych i p. Sabiny Pelc-Szuryn , wzięły udział 
w Salonie Maturzystów w Rzeszowie. Uczniowie mogli posłuchać wykładów ekspertów oraz 

zapoznać się z ofertš kształcenia i uzyskać aktualne informacje o zasadach rekrutacji do szkół wyższych, a także otrzymać 

informatory. Komplet informatorów dostępny jest również w bibliotece szkolnej. 
 

 Deklaracje dla uczniów przystępujšcych do egzaminu maturalnego 

deklaracja1a - dla osób przystępujšcych do egzaminu po raz pierwszy w roku szkolnym 2013/2014 (w tym osób, które 

przystšpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005�2008 i nie uzyskały �wiadectwa dojrzało�ci). 

deklaracja1b - dla absolwentów, którzy przystšpili po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w latach 2010�2013. 

deklaracja1c - dla absolwentów, którzy przystšpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w roku 2009 i nie uzyskali 

�wiadectwa dojrzało�ci, oraz dla absolwentów, którzy przystšpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 

2005�2009, uzyskali �wiadectwo dojrzało�ci i chcš podwyższyć wyniki egzaminów lub 
zdać egzamin z przedmiotów dodatkowych. 
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