
Wydarzenia roku szkolnego 2014/2015 

 

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE, POPRAWKOWE 

I MATURALNE 
 

Przez Dyrekcje | 10 sierpnia 2015 - 08:23 | 

 

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE 

19.08.2015 (środa) godz. 9.00 planowanie i sprawozdawczość s. 207 

20.08.2015 (czwartek) godz. 8.00 etyka zawodu s. 207 

21.08.2015 (piątek) godz. 9.00 działalność gospodarcza s. 207 

 

EGZAMINY POPRAWKOWE 

24.08.2015 (poniedziałek) godz. 9.00 s. 206 matematyka 

24.08.2015 (poniedziałek) godz. 9.00 s. 207 język angielski 

26.08.2015 (środa) godz. 9.00 s. 406 podstawy hotelarstwa oraz organizacja i technika pracy 

26.08.2015 (środa) godz. 9.00 s. 408 geografia 

27.08.2015 (czwartek) godz. 9.00 s. 201 język angielski zawodowy oraz logistyka 

w procesach produkcji 

27.08.2015 (czwartek) godz. 9.00 s. 303 język polski 

28.08.2015 (piątek) godz. 9.00 s. 104 Historia oraz obsługa konsumenta 

 

MATURA POPRAWKOWA 25 sierpnia 2015 r. (wtorek) godz. 9.00 

Maturzyści pojawiają się w szkole o godz. 8.00. 

 

 
 

Jak każdego roku – najlepsza matura wśród techników 

powiatu sanockiego 
 

Przez Dyrekcje | 3 lipca 2015 - 07:19 | 

 

Średnia zdawalność w technikach w Polsce 64 % 

Średnia zdawalność w technikach w powiecie sanockim 55 % 
Średnia zdawalność w Ekonomiku – 78 % 

Najlepsze wyniki indywidualne z j. polskiego 79 % (technikum ekonomiczne, technikum 

logistyczne) 

Najlepsze wyniki indywidualne z j. angielskiego 100 % (technikum logistyczne) 

Najlepsze wyniki indywidualne z matematyki 92 % (technikum ekonomiczne) 

Bardzo dobrze wypadły egzaminy z przedmiotów dodatkowych: geografii, biologii, historii, 

wos. 

GRATULACJE DLA NAUCZYCIELI I ABSOLWENTÓW. 

 

 
 

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 
 

Przez Administratora | 28 czerwca 2015 - 17:23 | 
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Gala w Warszawie 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 26 czerwca 2015 - 12:41 | 
 

 

Wdniu 23 czerwca członkowie Zespołu „Ekomania” uczestniczyli 

w uroczystym podsumowaniu VI edycji konkursu „Drugie Życie 

Elektrośmieci” na Stadionie Narodowym. Odebrali dyplomy i gratulacje 

od dyrektora ERP Polska Mikołaja Józefowicza i dyrektora generalnego ERP 

Umberto Raiteri. W programie wizyty było też zwiedzanie z przewodnikiem 

Prehistorycznego Oceanarium 3D oraz ognisko i grill w miejscu 

zakwaterowania- hotelu „Ekwos” w Grębiszewie. Drugi dzień wypełniły 

warsztaty ekologiczne w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie. Najwięcej 

emocji wzbudziły doświadczenia chemiczne, szczególnie węże faraona. 

Na ścieżce „Goździkowe Bagno” można było podziwiać owadożerną rosiczkę 

okrągłolistną, bagno zwyczajne i wełniankę pochwowatą. 

http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/06/26/gala-w-warszawie/
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Wizyta studyjna w Poznaniu 
 

Przez Renata Gromek | 22 czerwca 2015 - 07:50 | 
 

 
W dniach 8-10 czerwca młodzież z klas 2l i 3l zwiedzała Poznań. Była to wizyta studyjna 

w zakładach pracy zorganizowana w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”. 

Młodzież odwiedziła Instytut Logistyki i Magazynowania, Wyższą Szkołę Logistyki 

i Platformę Logistyczną JAS-FBG. Uczniom towarzyszyły profesorki J. Czeluśniak, E. 

Szwarczyk, B. Liszka. 

 

 
 

UWAGA 
 

Przez Dyrekcje | 17 czerwca 2015 - 10:21 | 

 

UWAGA!!!!!! 

 

Tegoroczni Maturzyści proszę o dostarczenie legitymacji szkolnych do sekretariatu 

szkoły celem dopisania numeru PESEL. 

 

Pozostali uczniowie proszę złożyć legitymacje do dnia 22.06. u wychowawcy. 

Legitymacje bez numeru PESEL są nieważne. 

 
 

Warsztaty „Wiosna na talerzu” 
 

Przez Renata Gromek | 17 czerwca 2015 - 10:06 | 
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W maju uczniowie klasy 2ż – D. Bodnar, K. Lisowski, A. Brodzicka, D. Izdebska, E. Majka 

i U. Szczepańska w ramach realizacji programu „Trzymaj formę” przeprowadzili warsztaty 

pod tytułem „Wiosna na talerzu” dla świetlicy w szkole podstawowej nr 2 (klasy 1-3). 

Uczniowie wykazali się dużą wiedzą fachową, umiejętnością zainteresowania najmłodszych 

zasadami zdrowego żywienia. Czytaj dalej… → 
 
 

 

Konkurs „Wiedzy o Prawach Człowieka” 
 

Przez Urszule Małek | 15 czerwca 2015 - 05:05 | 

 

 

 

 

We wtorek 9 czerwca br. odbył się drugi etap międzypowiatowego konkursu 

„Wiedzy o Prawach Człowieka”. Naszą szkołę reprezentowały Klaudia Borek i Natalia 

Rowińska z klasy 1a (opiekun Urszula Małek). Dziewczyny rozwiązywały test, który składał 

się z 50 pytań różnego typu i dotyczył zagadnień związanych zarówno z historią rozwoju 

praw człowieka, jak i ochroną praw oraz wolności współcześnie. Klaudia i Natalia znalazły 

się   w gronie   laureatów   i zajęły   pierwsze   miejsce    na osiem   startujących   zespołów. 

W finałowej trójce byli również uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego z Sanoka, a także 

Zespołu Szkół CKR z Nowosielec. Nagrody dla laureatów zostały ufundowane przez Biuro 

Rzecznika Praw Dziecka. W etapie szkolnym konkursu „Wiedzy o Prawach Człowieka” 

uczestniczyło w naszej szkole 24 uczniów klas pierwszych. 

 

Gratulujemy Klaudii i Natalii tak dobrego wyniku. 

 

 
 

Wolontariusze gościli młodszych kolegów 
 

Przez Bożene Bekier | 14 czerwca 2015 - 16:26 | 

 

W Zespole Szkół nr 1 w Sanoku spotkali się wolontariusze sanockiego „Ekonomika” 
z gimnazjalistami z Rakowej, którzy w bieżącym roku szkolnym rozpoczęli swoją przygodę 

z wolontariatem. Celem spotkania była wymiana doświadczeń na temat pracy w Szkolnym 

Kole Wolontariatu. 

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 wystąpili z prezentacją dokumentującą 12-letnie 

funkcjonowanie Szkolnego Koła Wolontariatu oraz zaprezentowali kronikę koła. Chętnie 

dzielili się swoimi wrażeniami oraz doświadczeniami zdobytymi podczas pracy 

w środowiskach indywidualnych, opowiadali o udziale w akcjach charytatywnych, 

http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/06/17/warsztaty-wiosna-na-talerzu/#more-5136
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szkoleniach oraz korzyściach wynikających z niesienia pomocy. Przypomnieli również 

młodszym kolegom o kodeksie etycznym wolontariusza, podkreślali, że należy postępować 

odpowiedzialnie oraz sumiennie wykonywać powierzone im obowiązki, aby nie zawieść 

zaufania podopiecznych i nie zaprzepaścić dobrego imienia wolontariusza. 

Młodzież szybko się zintegrowała i mile spędziła czas przy słodkim poczęstunku 

przygotowanym przez 

 

 

 

 

uczniów ZS nr 1. 

 

 
 

Konkurs języka niemieckiego dla klas pierwszych 
 

Przez Renata Gromek | 12 czerwca 2015 - 12:10 | 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
W dniu 09 czerwca 2015 odbył się konkurs języka niemieckiego dla klas pierwszych. Udział 

wzięło 15 uczniów z klas 1a, 1l, 1h, 1ż i 1 g. 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 Aleksandra Kot z kl. 1g 

zdobywając 25,5 pkt. Na II miejscu uplasowała się Ewelina Bała z kl. 1g (24,5 pkt), a III 

miejsce zajął Jakub Piegdoń z kl. 1l (19,5 pkt). Konkurs przygotowały nauczycielki języka 

niemieckiego B. Barczyk i R. Słyszyk. 

http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/06/12/konkurs-jezyka-niemieckiego-dla-klas-pierwszych/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/renia/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/06/12/konkurs-jezyka-niemieckiego-dla-klas-pierwszych/


 

 

 

 

 

 

 

 

Zwycięstwo „Ekomanii” 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 11 czerwca 2015 - 15:46 | 
 

 

W VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Drugie Życie Elektrośmieci” 

zespół „Ekomania” zwyciężył w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, zdobywając 144,66 

pkt na 150 możliwych do zdobycia. W nagrodę uczniowie pojadą 23 czerwca 

na uroczystą galę na Stadionie Narodowym w Warszawie, zwiedzą Oceanarium 

Prehistoryczne 3D http://oceanarium3d.pl/ , a następnego dnia wezmą udział 

w warsztatach w Centrum Edukacji Leśnej. 

 

 
 

Harmonogram egzaminu z kwalifikacji (klasy 2 i 3) 
 

Przez Dyrekcje | 9 czerwca 2015 - 08:43 | 

 

CZĘŚĆ PISEMNA 22.06.2015 r. (poniedziałek) 

 

GODZINA 10.00 (czas trwania egzaminu: 60 min.) Czytaj dalej… → 
 

 

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe (dot. absolwentów) 
 

Przez Dyrekcje | 9 czerwca 2015 - 08:38 | 

 

CZĘŚĆ PISEMNA 15 czerwca 2015 godz. 12.00 (120 minut dla wszystkich zawodów) 

Czytaj dalej… → 
 
 

 

Wyniki konkursu 
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Przez Małgorzate Chomiszczak | 3 czerwca 2015 - 14:13 | 
 

 

Jury ogólnopolskiego konkursu „Junior w Druku” zakwalifikowało numer 22 naszej gazetki 

szkolnej „E – kumam” do finału. Dzięki temu otrzymamy 250 egzemplarzy gazetki 

wydrukowanej w profesjonalnej drukarni. 

 

 
 

Firma symulacyjna Ekonomik Spółka Jawna 
 

Przez Renata Gromek | 2 czerwca 2015 - 10:22 | 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W dniu 1 czerwca 2015 miała miejsce konferencja poświęcona praktycznym aspektom 
funkcjonowania firmy symulacyjnej w szkole ponadgimnazjalnej połączona z otwarciem firmy 
symulacyjnej Ekonomik Spółka Jawna oraz pracowni doradztwa zawodowego. Obie pracownie 

zostały utworzone w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Czytaj dalej… → 
 

 

 

Szkolny Dzień Dziecka 2015 – Turniej. Delicje. Zumba & 

Fitness 
 

Przez Janusza Rudego | 1 czerwca 2015 - 18:01 | 

 

Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych, zajęcia z Zumby Fitness oraz słodki 

poczęstunek, to główne atrakcje jakie przygotowano dla naszych uczniów z okazji 

Międzynarodowego Dnia Dziecka. 

http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/gosia/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/06/03/wyniki-konkursu/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/06/02/5041/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/renia/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/06/02/5041/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/06/02/5041/#more-5041
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/06/01/5021/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/06/01/5021/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/janusz/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/06/01/5021/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj 

dalej… → 
 
 

 

E – kumam nr 22 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 27 maja 2015 - 12:13 | 
 

 

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru gazetki szkolnej oraz do oddania głosu (najlepiej 

5 gwiazdek) w konkursie „Junior w druku” na stronie http://www.juniormedia.pl/junior- 

gazety/e-kumam-nr-22 Głosować można do poniedziałku (1 czerwca). 

 

 

 

 

Bieszczadzkie Smaki z Agencją Rynku Rolnego 
 

Przez Administratora | 26 maja 2015 - 19:26 | 
 

 

Zespół Szkół nr 1 w Sanoku i Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Rzeszowie 

w dniu 19.05. 2015r byli organizatorami warsztatów kulinarnych ,,Bieszczadzkie Smaki 

z Agencją Rynku Rolnego”. Czytaj dalej… → 
 

 

 

Chillout & Stretch 
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Przez Janusza Rudego | 25 maja 2015 - 18:06 | 

 

W dniu 22 maja 2015 r. grupa naszych dziewcząt brała udział w warsztatach fitness 

organizowanych przez samorząd studencki AZS PWSZ w Sanoku, w ramach Sanockich 

Juwenaliów 2015. W programie przywidziano zajęcia z flash dance, functional on floor 

oraz chillout & stretch. Warsztaty w „ARENIE SANOK” poprowadzili czołowi prezenterzy 

polskiej sceny fitness. Celem imprezy była promocja zdrowego stylu życia poprzez ruch, 

połączony z rozwojem ciała i umysłu. Wyjście zorganizowali: Janusz Rudy oraz Anna Dalska 

– Kindlarska. 
 

 

 
 

Wycieczka przedmiotowa do Krakowa 
 

Przez Janusza Rudego | 22 maja 2015 - 19:13 | 

 

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

w rozprawie sądowej uczestniczyli uczniowie klasy 2a, kształcący się w zawodzie technik 

ekonomista. Wycieczkę zorganizowano w ramach nauczanego przedmiotu: działalność 

gospodarcza. Oprócz walorów edukacyjnych młodzież miała kontakt z kulturą materialną 

Krakowa. Uczestnicy zwiedzili Stare Miasto, Rynek Główny oraz Królewskie Wzgórze 

Wawel. Wyjazd zorganizowali: Janusz Rudy oraz Anna Grządziel. 
 

 

 

 

 

XIV Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK 
 

Przez Stefana Liputa | 21 maja 2015 - 19:32 | 

 

W rozegranych 21 maja 2015r Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK 

Czytaj dalej… → 
 

 

 

Kolejny sparing z ZSTiA 
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Przez Janusza Rudego | 19 maja 2015 - 17:59 | 

 

W dniu 19 kwietnia 2015 r. adeptki badmintona UKS „Ekonomik Sanok” gościły w murach 

swojej szkoły drużynę badmintonistek z Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych 

z Leska. Po pierwszym sparingu, który odbył się w Lesku, drugi rozegrano w sali 

gimnastycznej ZS nr 1 oraz plenerowo w Ogródku Jordanowskim w Sanoku. W trakcie 

spotkania dziewczęta miały możliwość sprawdzenia i zweryfikowania swoich umiejętności 

w grze, ale przede wszystkim doskonaliły swoją technikę i taktykę gry. 
 

 

 

Zbiórka elektroodpadów i zużytych baterii 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 16 maja 2015 - 15:47 | 

 

W dniach 15 i 16 maja uczniowie biorący udział w VI edycji konkursu „Drugie Życie 
Elektrośmieci” przeprowadzili zbiórkę ZSEE i baterii. Zużyty sprzęt został odebrany przez 

pracowników Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i będzie zutylizowany. 

W zbiórce wzięło udział 10 nauczycieli, 49 uczniów z dziesięciu klas ( 3h- 20 osób, 3l- 10 os., 

2h- 3 os., 1a- 3 os., 2l- 3 os., 3a- 3 os., 2a- 2 os., 1ż- 2 os., 3ż- 2 os., 2ż- 1 os.) oraz 98 

mieszkańców Sanoka i okolic. Wszystkim uczestnikom zbiórki serdecznie dziękujemy. 

W piątek pracowali uczniowie klasy 3h (Justyna Borek, Natalia Dobosz, Kinga Jaklik, 

Mariola Kuzio, Mateusz Stach i Dominika Wróbel) i 3l (Szymon Gratkowski, Marceli 

Pado, Paweł Szczerba i Ola Wojtowicz). W sobotę sprzęt odbierali: Kinga Jaklik i Mariola 

Kuzio z klasy 3h oraz Ola Wojtowicz, Szymon Gratkowski i Paweł Szczerba z klasy 3l. 

Przy zbiórce pomagała również absolwentka klasy 4l Patrycja Cypcarz. 
 

 

 

Impreza ekologiczna 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 16 maja 2015 - 15:02 | 
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Uczniowie z zespołu „Ekomania” przygotowali imprezę ekologiczną, na którą złożyły się: 

przedstawienie „Baba Jaga i mikser”, emisja filmików edukacyjnych na temat elektrośmieci 

i zużytych baterii, wystawa nagrodzonych zdjęć z konkursu fotograficznego „Elektroodpady 

i zużyte baterie w obiektywie” oraz zawody międzyklasowe. W rozgrywkach miejsce 

pierwsze zajął zespół z klasy 1l, miejsce drugie – z klas 1g i 1ż, a miejsce trzecie – z klasy 2h. 
W bibliotece szkolnej uczniowie i nauczyciele mieli możliwość sprawdzić swoją wiedzę 

w grze internetowej „Wielka Zbiórka Elektrośmieci”. 
 

 

 

 

 

 

Czytaj 

dalej… → 
 

 

 

Bieg Sokoli im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 
 

Przez Janusza Rudego | 15 maja 2015 - 19:43 | 

 

Sporym sukcesem pochwalić się mogą nasze dziewczęta startujące w „IX Biegu Sokolim – 

im. Rotmistrza Witolda Pileckiego”. W kategorii dziewcząt, na dystansie 800 m I miejsce 

zdobyła Stabryła Monika, II – Zabłotna Patrycja, III – Jakima Karolina. Bardzo dobry start 

naszych zawodniczek pozwolił zająć I miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych powiatu 

sanockiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Czytaj dalej… → 

 

 

 

Szybki PIT – podatkowe rozliczenie roczne 2014 
 

Przez Administratora | 14 maja 2015 - 21:23 | 
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Dnia 29 kwietnia 2015 r. w naszej szkole, przy współpracy z Urzędem Skarbowym w Sanoku, 

została przeprowadzona III edycja konkursu podatkowego: „Szybki PIT – podatkowe 

rozliczenie roczne 2014”. 

 

Celem konkursu jest budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką 

zagadnień podatkowych, popularyzacja elektronicznej formy sporządzania zeznania 

podatkowego osoby fizycznej „e-deklaracje” oraz promowanie kampanii informacyjnej 

„Szybki PIT”. Czytaj dalej… → 
 

 

 

ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 14 maja 2015 - 17:16 | 
 

 

W najbliższy piątek i sobotę Zespół „Ekomania” przeprowadzi zbiórkę elektrośmieci 

i zużytych baterii. Zachęcamy do udziału- każdy uczeń może zdobyć talon zwalniający 

z pytania w wybranym przez siebie dniu! 

 

 
 

Prelekcja dla rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 
 

Przez Renata Gromek | 14 maja 2015 - 11:10 | 

 

W dniu 27 kwietnia młodzież klasy 2ż: Karol Lisowski, Katarzyna Benedyk, Kinga Duda 

na zaproszenie dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 im. T. Kościuszki w Sanoku wygłosiła 

prelekcję dla rodziców w ramach realizowanego przez szkołę programu „Rodzino trzymaj się 

– co każdy rodzic wiedzieć powinien o żywieniu i aktywności fizycznej”. Prelekcja 

wzbudziła duże zainteresowanie rodziców, ponieważ nasi uczniowie wykazali się dużym 

zasobem wiedzy zawodowej. Uczniów przygotował prof. Krzysztof Indyk, a opiekę 

sprawowała pani pedagog Ewa Szwarczyk. 

 

 
 

Parada Niepodległości 
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Przez Renata Gromek | 12 maja 2015 - 10:51 | 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 kwietnia odbyła się VII Parada Niepodległości, w której, jak co roku wzięła udział nasza 

szkoła prezentując wydarzenie ważne dla historii naszego kraju. Tym razem zaangażowała się 

klasa 1a,która przedstawiła przełomowy rok 1980. 

 

Czytaj dalej… → 
 

 

 

Energetyczne zajęcia w Energy Fitness Club 
 

Przez Janusza Rudego | 11 maja 2015 - 18:45 | 

 

W dniu 11 maja 2015 r. dziewczęta z klasy 1a uczestniczyły w zajęciach fitness w Energy 

Club w Sanoku. Trening zdrowotny zorganizowano w ramach lekcji wychowania fizycznego. 

Celem warsztatów było wskazanie na potrzebę podejmowania systematycznej całożyciowej 

aktywności fizycznej, również po zakończeniu edukacji szkolnej. Zajęcia były możliwe dzięki 

uprzejmości właściciela klubu Pana Marcina Wojdyły. Wyjście zorganizował Janusz Rudy. 
 

 

 

Wycieczka przedmiotowa do NBP 
 

Przez Renata Gromek | 8 maja 2015 - 12:16 | 
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Dnia 30 kwietnia 2015r. uczniowie klasy 2a wraz z wychowawcą panią prof. Grządziel 

oraz z opiekunem panią prof. Mierzwiak- Sobolak, wzięli udział w wycieczce do Rzeszowa. 

Podczas wyjazdu uczniowie zwiedzili Narodowy Bank Polski oraz wzięli udział w ciekawej 

prezentacji na temat działalności i zadań tej instytucji. Kolejnym punktem wycieczki było 

zwiedzanie rzeszowskiej Podziemnej Trasy Turystycznej, a następnie seans filmowy 

w jednym z rzeszowskim kin. 

 

 
 

Konstytucja 3 Maja 
 

Przez Bożene Bekier | 8 maja 2015 - 07:52 | 

 

Klasa 2k przygotowała akademię z okazji obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja. 
 

 
 

 

Zajęcia ekologiczne w Przedszkolu nr 1 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 6 maja 2015 - 19:43 | 

 

Dziewczyny z Zespołu „Ekomania” wzięły udział w zajęciach w przedszkolu poświęconych 

gospodarowaniu odpadami, w tym ZSEE i zużytymi bateriami. Przeprowadziły konkursy dla 

dzieci oraz przekazały nagrody – maskotki rysie i książeczki pozyskane od sponsorów: 

Fundacji Karpaty i Antykwariatu SABA. 
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„Ekomania” w Szkole Podstawowej nr 4 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 6 maja 2015 - 19:04 | 

 

Natalia Dobosz, Kinga Jaklik, Justyna Borek i Dominika Wróbel przygotowały 

i przeprowadziły zajęcia edukacyjne ekologiczne w klasie szóstej SP4. Zapoznały uczniów 

z celami konkursu „Drugie Życie Elektrośmieci” i zasadami postępowania z ZSEE. 

Poinformowały o zbiórce elektroodpadów planowanej na 15 i 16 maja oraz rozdały 

przygotowane przez siebie ulotki. Uczniowie podstawówki wzięli również udział 

w konkursach tematycznych, a w nagrodę otrzymali maskotki rysie, zestawy długopisów 

i kubki ufundowane przez sponsorów. 
 

 

 

Matura 2015 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 6 maja 2015 - 15:04 | 

 

W dniach od 4 do 6 maja odbyły się pisemne egzaminy maturalne z języka polskiego, 

matematyki i języka angielskiego. Ogłoszenie wyników nastąpi 30 czerwca. Dyrekcja, 

nauczyciele i absolwenci liczą na stuprocentową zdawalność i satysfakcjonujące wyniki. 
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Konkurs – Lwiątko 2015 
 

Przez Stefana Liputa | 3 maja 2015 - 18:01 | 

 

30 marca w Zespole Szkół nr1 w Sanoku odbył się konkurs „Lwiątko 2015″ . Jest on 

wzorowany na popularnym matematycznym Kangurze. 

 

Czytaj dalej… → 
 
 

 

Turniej Piłki Siatkowej w Roku Jubileuszowym 
 

Przez Janusza Rudego | 30 kwietnia 2015 - 20:01 | 

 

W dniu 30 kwietnia 2015 r. z okazji 90 – lecia Zespołu Szkół nr 1 im. Karola 

Adamieckiego w Sanoku został rozegrany Turniej Piłki Siatkowej. Zawody sportowe 

to jedna z wielu imprez, jakie podejmowane są w roku jubileuszowym. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj 

dalej… → 
 

 

 

Zajęcia ekologiczne 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 30 kwietnia 2015 - 18:38 | 
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Członkowie Zespołu „Ekomania”, biorący udział w konkursie „Drugie życie elektrośmieci”, 

przeprowadzili lekcje wychowawcze w klasach pierwszych i drugich. Tematem zajęć były 

zasady postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami. 

Uczniowie przedstawili przygotowaną na ten temat prezentację oraz przeprowadzili konkursy, 

w których można było wygrać drobne upominki przekazane przez sponsorów: firmę 

„Komputronik”, Bank Pekao S.A. i drukarnię „Piast Kołodziej”. 

 

 
 

„TURBOLANDESKUNDE” – wędrówka po krajach 

niemieckiego obszaru językowego 
 

Przez Renata Gromek | 29 kwietnia 2015 - 11:34 | 

 

W dniu 27 kwietnia 2015r. odbył się w Przemyślu etap regionalny konkursu dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie Arkadiusz Olejarz 

(kl. 2l), Jakub Szyniec (kl. 2a) i Sylwester Podgórski (kl. 1ż). Uczniowie odpowiadali 

na pytania w języku polskim i niemieckim dotyczące geografii, najnowszej historii, kultury 

oraz realiów Republiki Federalnej Niemiec. Uczniów do konkursu przygotowała prof. Renata 

Słyszyk. 
 

 

 

 

 

ANKIETA 
 

Przez Dyrekcje | 29 kwietnia 2015 - 08:21 | 

 

http://moje-ankiety.pl/respond-76069/sec-N5cVNHX6.html 
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Sparing w ZSTiA w Lesku 
 

Przez Janusza Rudego | 28 kwietnia 2015 - 19:18 | 

 

W dniu 28 kwietnia 2015 r. adeptki badmintona UKS „Ekonomik Sanok” wzięły udział 

w sparingu w Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku. Spotkanie obejmujące 

gry pojedyncze i podwójne było okazją do doskonalenia elementów technicznych 

i taktycznych. Wszystkich zainteresowanych tą dyscypliną gry zapraszamy na wspólne 

treningi, które odbywają się w każdy czwartek, od godz. 17.45 w sali gimnastycznej ZS 1 

w Sanoku. 
 

 

 

Projekt staży zagranicznych naszej szkoły przykładem 

dobrej praktyki 
 

Przez Renata Gromek | 28 kwietnia 2015 - 09:30 | 
 

 

 

 

 

Nasza szkoła została zaproszona do udziału w minitargach dobrych praktyk w ramach 

Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Zaprezentowało się 8 instytucji z województwa 

podkarpackiego, które realizowały projekty najlepiej ocenione przez Fundację Rozwoju 

Systemu Edukacji. Czytaj dalej… → 
 
 

 

SPotkanie z absolwentem 
 

Przez Renata Gromek | 20 kwietnia 2015 - 10:56 | 
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W związku z rokiem jubileuszowym Zespołu Szkół nr 1 klasa 2a spotkała się z absolwentem 

szkoły panem Januszem Baszakiem, dyrektorem sanockiego oddziału banku PKO BP S.A. 

Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała wspomnień z życia szkoły. Pan Baszak wspominał 

nauczycieli z szacunkiem i sentymentem, uważa, ze szkoła doskonale przygotowała go 

do dalszej kariery zawodowej. 

 

 
 

Regulamin rekrutacji 
 

Przez Administratora | 20 kwietnia 2015 - 06:53 | 

 

Regulamin rekrutacji uczniów 

do Technikum nr 1 

wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół nr 1 

im. Karola Adamieckiego w Sanoku 
 

 

 

Uczniowie ,,Ekonomika” upamiętniają powstanie w Getcie 

Warszawskim 
 

Przez Renata Gromek | 19 kwietnia 2015 - 20:25 | 

 

Po raz trzeci w rocznicę Powstania w Getcie 

Warszawskim Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje akcję społeczno- 

edukacyjną ,,Żonkile”. W ramach tej akcji uczennice ,,Ekonomika” wręczały osobom 

na ulicach i w różnych instytucjach własnoręcznie przygotowane żonkile. Czytaj dalej… → 
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
 

Przez Renata Gromek | 17 kwietnia 2015 - 08:16 | 
 

 

 

 

Jak co roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku odbył się etap 

powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W piątek 10.04.2015 r. drużyna 

szkolna w składzie: Radosław Kula (3l), Maciej Filipowicz (2h), Gabriela Koczera (2h) 

i Jakub Piegdoń (1l) wzięła udział w konkursie. II miejsce w kategorii szkół 

ponadgimnazjalnych zajęła Gabriela Koczera, będąc jedyną kobietą. Gratulujemy! Opiekę jak 

zawsze sprawowała pani pedagog Ewa Szwarczyk. 

 

 
 

Staż zagraniczny w Wielkiej Brytanii 
 

Przez Renata Gromek | 17 kwietnia 2015 - 07:52 | 
 

 
Od 1 do 28 marca 7 uczniów z 3H i 7 z 3A uczestniczyło w praktykach zagranicznych 

z projektu „Erasmus +” w miejscowości Plymouth (Wielka Brytania). Dzięki tym praktykom 

zdobyli większe umiejętności zawodowe, podszkolili język angielski, a przede wszystkim 

poznali nowych ludzi, ich zwyczaje oraz kulturę. 

 

Czytaj dalej… → 
 

 

 

Program edukacji prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 15 kwietnia 2015 - 14:09 | 
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Uczniowie klas 1a, 3h i 4a wzięli udział w zajęciach edukacyjnych na temat 

„Bezpieczeństwo w Internecie, przestępstwa internetowe, cyberprzemoc”. Lekcję z prawa 

przeprowadził sędzia Sądu Rejonowego w Krośnie Piotr Wojtowicz. Głównym celem 

programu edukacji prawnej w szkołch jest zwiększenie świadomości prawnej uczniów. 

 

 

 

 

Sejm Dzieci i Młodzieży – Młodzieżowy zamek 
 

Przez Urszule Małek | 7 kwietnia 2015 - 22:04 | 

 

Agnieszka Marcinik i Klaudia Borek z klasy 1a utworzyły zespół, który przygotował 

zadanie rekrutacyjne w ramach projektu „Sejm Dzieci i Młodzieży”. 
 

 

 

„Pocztówka do przeszłości” to nasza metoda na uzyskanie odpowiedzi na pytanie „Jakiej 

przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież w Sanoku?”. Jako obszar badania wybrałyśmy 

centrum Sanoka, czyli Rynek z przyległymi do niego ulicami. Jednak nim to nastąpiło 

zaplanowałyśmy pracę i pytania badawcze, a także pytania, które zadałyśmy uczestnikom 

projektu. Odszukałyśmy stare pocztówki m.in. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku 

i wybrałyśmy te, które posłużyły nam do badania. – napisały w sprawozdaniu Agnieszka 

i Klaudia. A oto ich wnioski i propozycje: 

 

Czytaj dalej… → 
 

 

 

Sejm Dzieci i Młodzieży, czyli „Stawiamy na kulturę 

i młodych” 
 

Przez Urszule Małek | 7 kwietnia 2015 - 21:53 | 

 

Kiedy pyta my o atuty Sanoka to każdy wymienia tzw. obiekty sztandarowe. 

A może warto pomyśleć także o przestrzeni w kulturze i tam spędzać wolny czas lub 

zorganizować wspólną imprezę. – napisały w relacji na stronie SDziM Magda i Dominika 

z klasy 1a. 
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W   ramach   zadania   rekrutacyjnego   do Sejmu   Dzieci   i Młodzieży   Magda   Kamińska 

i Dominika Sobolak z klasy 1a przygotowały badanie „Pocztówka do przeszłości”, 

których adresatką była Bona Sforza. 31 marca br. nasze koleżanki rozdawały na sanockim 

Rynku kartki z prośbą o określenie miejsc w Sanoku, którymi możemy się pochwalić 

przed innymi, a także tych gdzie młodzież może spędzać czas po lekcjach. Dziewczyny 

przygotowały film,   a przede   wszystkim   zaangażowały   się   w opracowanie   wniosków 

po badaniu i propozycji działań. 

 

Czytaj dalej… → 
 

 

 

Szkolny konkurs języka niemieckiego „Landeskunde” 
 

Przez Renata Gromek | 31 marca 2015 - 21:43 | 
 

 

W dniu 23 marca 2015r. odbyła się w Zespole Szkół Nr 1 w Sanoku trzecia edycja szkolnego 

konkursu wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego. Celem konkursu było 

rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów językiem niemieckim i krajami 

niemieckiego obszaru językowego oraz motywowanie uczniów do samodzielnego 

zdobywania wiedzy. Czytaj dalej… → 
 

 

 

II miejsce w konkursie na palmę wielkanocną 
 

Przez Renata Gromek | 31 marca 2015 - 11:25 | 
 

 

W dniu 26 marca 2015 uczennice Eliza Pojnar (kl.2a), Monika Wierzganowska (kl. 2a), 

Karolina Bek (kl. 1a), Weronika Szczepek, Weronika Szylar, Izabela Stabryła, Dominika 

Gawęcka i Elżbieta Markuc (wszystkie z kl. 1ż) wykonały pod opieką prof. Ewy Szwarzyk – 

pedagoga szkolnego po raz dziewiąty w historii naszej szkoły palmę wielkanocną, 

która wzięła udział w konkursie palm w Niedzielę Palmową w dniu 29 marca 2015, 

organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Sanoku, Muzeum Budownictwa Ludowego 

w Sanoku i Parafię Chrystus Króla. Czytaj dalej… → 
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Kolejny sukces uczniów „Ekonomika” – wyniki konkursu 

z języka niemieckiego „Turbolandeskunde” 
 

Przez Renata Gromek | 28 marca 2015 - 16:10 | 

 

Nasi uczniowie Sylwester Podgórski (kl. 1ż), Jakub Szyniec (kl. 2a) i Arkadiusz Olejarz (kl. 

2l) zakwalifikowali się do etapu regionalnego konkursu „Turbolandeskunde” – Wędrówka 

po krajach niemieckiego obszaru językowego. Patronat nad konkursem sprawuje Polskie 

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego przy wsparciu Instytutu Goethego 

w Krakowie. W I etapie, który odbył się w dniu 12.03.2015 w 7 szkołach województwa 

podkarpackiego, wzięło udział 39 drużyn, z których 7 zakwalifikowało się do etapu 

regionalnego. Etap ten odbędzie się w dniu 27.04.2015 o godz. 10:00 w II LO im. prof. 

Kazimierza Morawskiego w Przemyślu. Gratulujemy sukcesu naszym uczniom i życzymy 

powodzenia w kolejnym etapie. Zespół do konkursu przygotowała prof. Renata Słyszyk. 

 

 
 

Konkurs „Junior w druku” 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 26 marca 2015 - 17:36 | 

 

 

 

 

W marcowej edycji konkursu jury, złożone z przedstawicieli Grupy 

Wydawniczej Polskapresse, wyróżniło ostatni numer naszej szkolnej gazetki „E – kumam”. 

Nagrodą w konkursie jest bezpłatny druk 250 egzemplarzy gazetki. 

 

 
 

„Kamienie pamięci. Z modlitwą Ojczyźnie” 
 

Przez Administratora | 25 marca 2015 - 21:47 | 
 

 

20 marca 2015 r. w SDK odbyła się przygotowana przez uczniów naszej szkoły 

pod kierunkiem nauczyciela historii- Pani Joanny Albigowskiej ogólno miejska sesja. 

 

Sesja ta była podsumowaniem ogólnopolskiego projektu Instytutu Pamięci Narodowej, pt: 

„Kamienie pamięci. Z modlitwą Ojczyźnie”. Czytaj dalej… → 
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Sukces w Krośnie 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 21 marca 2015 - 15:29 | 
 

 

W dniu 18 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie odbyła się XII edycja 

Międzyszkolnego Konkursu Geograficznego „Odkryj świat z POZNAJ ŚWIATEM”. 

Do zawodów przystąpiło 45 uczniów z dwunastu szkół województwa podkarpackiego. ZS1 

reprezentowali: Elżbieta Chabko z 3l, Natalia Solecka z 3a, Arkadiusz Olejarz z 2l 

i Jakub Szyniec z 2a. Uczniowie wykonali zadania polegające na przyporządkowaniu 

informacji do krajów opisanych w czasopiśmie „Poznaj Świat”, lokalizacji obiektów na mapie 

konturowej Europy oraz rozpoznawaniu miejsc przedstawionych na fotografiach. 

W klasyfikacji końcowej Ela zajęła miejsce I (nagroda- bilet dla dwóch osób do Warszawy, 

wydawnictwa książkowe), a Kuba II (nagroda- bilet dla dwóch osób do Krakowa, 

wydawnictwa książkowe). Po zakończeniu rywalizacji uczniowie zwiedzili Stare Miasto 

oraz Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. 

 

Czytaj dalej… → 
 

 

 

ABC Praw Konsumenta 
 

Przez Janusza Rudego | 18 marca 2015 - 18:54 | 

 

  W dniu 18.03.2015 r. młodzież z klas 2a, 2h, 2l, 3ż, II k oraz 4a brała udział 

w prezentacji, pt. „ABC Praw Konsumenta – wybrane zagadnienia prawne”. Celem 

spotkania było zapoznanie uczniów z najnowszymi zmianami prawnymi, jakie wprowadzono 

w prawie konsumenckim. Prezentacja była również okazją do włączenia się w obchody 

Międzynarodowego Dnia Konsumenta, który corocznie obchodzimy 15 marca. Mini wykład 

z zakresu sprzedaży konsumenckiej poprowadzili: Agnieszka Kiszka oraz Adam Śmigiel. 

Opiekę merytoryczną nad całością sprawował Janusz Rudy. 

 

 

 

 

E – kumam nr 21 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 17 marca 2015 - 11:11 | 
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Zapraszamy do lektury najnowszego numeru gazetki szkolnej oraz do udziału 

w głosowaniu w konkursie „Junior w druku” www.juniormedia.pl/junior-gazety/e-kumam-nr- 

21 
 

 

 

Spotkanie z absolwentem 
 

Przez Renata Słyszyk | 17 marca 2015 - 09:41 | 
 

 

 

 

W dniu 16.03.2015 w klasie 4a odbyło się spotkanie z absolwentką naszej szkoły panią 

Agnieszką Szewczyk, która ukończyła 4-letnie technikum ekonomiczne, a następnie została 

germanistką i uczy obecnie języka niemieckiego w Zespole Szkół nr 3 w Sanoku. 

 

Pani Agnieszka opowiedziała ciekawe historie z życia swojej klasy, nauczanych przedmiotach 

oraz o egzaminie maturalnym i zawodowym. Spotkanie zorganizowała prof. Renata Słyszyk. 

 

 
 

Konkurs języka niemieckiego „TURBOLANDESKUNDE” 
 

Przez Renata Słyszyk | 16 marca 2015 - 23:05 | 

 

W dniu 12.03.2015 odbył się w naszej szkole I etap konkurs „Turbolandeskunde” – 

Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”. Konkurs obejmował 65 pytań 
z zakresu geografii, najnowszej historii, kultury oraz realiów Republiki Federalnej Niemiec. 

Czytaj dalej… → 
 

 

 

Spotkanie z rodzicami maturzystów 
 

Przez Dyrekcje | 11 marca 2015 - 11:44 | 

 

Zapraszamy wszystkich Rodziców naszych maturzystów 
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W dniu 18 marca 2015 r. (środa) o godz. 16.00 odbędą się wywiadówki klas maturalnych 

w niżej wymienionych salach: 

 

Kl. 4a – wychowawca mgr Renata Słyszyk – s. 301 

Kl. 4h – wychowawca mgr Agnieszka Wal – s. 308 

Kl. 4l – wychowawca mgr Bożena Barczyk – s. 204 

Kl. 4ż – wychowawca mgr Jacek Kosztołowicz – s. 303 

 

W czasie wywiadówki będą obecni w szkole nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących 

i zawodowych. 

 

 
 

Szkolny Turniej Badmintona – Wyniki 
 

Przez Janusza Rudego | 10 marca 2015 - 20:57 | 

 

W dniach 9 – 10 marca 2015 r. został przeprowadzony Wewnątrzszkolny Turniej 

Badmintona w Grach Pojedynczych. Po rozegranych meczach klasyfikacja przedstawia się 

następująco: w kategorii dziewcząt I miejsce zajęła Deptuch Malwina, II – Woźniak Kinga, 

III – Stasiowska Ewelina. W kategorii chłopców: I miejsce zajął Osenkowski Bartek, II – 

Jaworski Szymon, III – Baraniewicz Radek. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Wszystkim 

uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w turnieju. Zawody zorganizowali nauczyciele 

wf – u. 
 

 

 

 

Zawody okręgowe MOZA 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 7 marca 2015 - 16:21 | 
 

http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/03/10/szkolny-turniej-badmintona-wyniki/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/janusz/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/03/10/szkolny-turniej-badmintona-wyniki/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/03/07/zawody-okregowe-moza/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/gosia/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/03/07/zawody-okregowe-moza/


W dniu 2 marca w Rzeszowie odbyły się zawody II stopnia XIII edycji Misyjnej Olimpiady 

Znajomości Afryki, w których wzięły udział uczennice klasy 3l Elżbieta Chabko i Sandra 

Lorenc. Dziewczęta rozwiązywały test złożony z 42 pytań 

(http://proloc.net.pl/moza/2014_2015_II_etap_XIII_MOZA_z_odpowiedziami.pdf) 

oraz napisały pracę na temat „Scharakteryzuj ludy Środkowego Sudanu”. Wyniki zawodów 

zostaną ogłoszone w drugiej połowie marca. Opiekę nad uczennicami sprawował o. Piotr 

Marszałkiewicz. 

 

 

 

 

Spotkanie z absolwentem 
 

Przez Bożene Bekier | 2 marca 2015 - 12:30 | 

 

26. 02.2015 odbyło się spotkanie uczniów klasy 4l i 2k z absolwentką naszej szkoły 

i długoletnią nauczycielką geografii w ZS nr 1 – panią Grażyną Chytłą. Uczniowie w/w klas 

z dużym zainteresowaniem wysłuchali historii naszej szkoły opowiedzianej przez panią 

Grażynę. Spotkanie zorganizowały panie Bożena Barczyk i Bożena Bekier – wych. klas 4l 

i 2k. 

 

 
 

Kamienie pamięci. Z modlitwą Ojczyźnie 
 

Przez Renata Gromek | 2 marca 2015 - 09:41 | 
 

 

Profesor Joanna Albigowska i sześciu uczniów naszej szkoły (J. Chwal, M. Tomoń, D. 

Piecuch, N. Łuczyński, J. Fill, S. Pilszak.) włączyło się w realizację projektu IPN „Kamienie 

pamięci. Z modlitwą ojczyźnie”. 

 

Czytaj dalej… → 
 
 

 

Rok Jubileuszowy – spotkania z absolwentami 
 

Przez Ewe Starego | 1 marca 2015 - 17:40 | 

 

Uczniowie klasy 2h spotkali się z absolwentami naszej szkoły : Grażyną Chytłą – 

emerytowaną nauczycielką geografii naszej Szkoły oraz Łukaszem Rączka, Pauliną 

Ostrowicką i Krzysztofem Kuzio absolwentami technikum hotelarskiego Czytaj dalej… → 

http://proloc.net.pl/moza/2014_2015_II_etap_XIII_MOZA_z_odpowiedziami.pdf
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/03/02/spotkanie-z-absolwentem/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/bozena/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/03/02/spotkanie-z-absolwentem/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/03/02/kamienie-pamieci-z-modlitwa-ojczyznie/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/renia/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/03/02/kamienie-pamieci-z-modlitwa-ojczyznie/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/03/02/kamienie-pamieci-z-modlitwa-ojczyznie/#more-4215
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/03/01/rok-jubileuszowy-spotkania-z-absolwentami/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/ewa/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/03/01/rok-jubileuszowy-spotkania-z-absolwentami/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/03/01/rok-jubileuszowy-spotkania-z-absolwentami/#more-4205


 

Spotkanie z przedstawicielem firmy VOIGT 
 

Przez Ewe Starego | 1 marca 2015 - 17:37 | 

 

W dniu 24.02.2015 r. uczniowie klasy 2h, 3h i 3ż wzięli udział w szkoleniu dotyczącym 

sposobów i środków utrzymania czystości. Szkolenie przeprowadził pan Adam Góra dyrektor 

ds. rozwoju rynków i produktów Czytaj dalej… → 
 
 

 

Egzaminy próbne 
 

Przez Ewe Starego | 20 lutego 2015 - 19:06 | 

 

W styczniu i lutym odbyła się druga runda egzaminów próbnych, do których przystąpili 

uczniowie klas czwartych i drugich technikum hotelarskiego, ekonomicznego i logistycznego. 

Uczniowie klas czwartych pisali egzamin według Czytaj dalej… → 
 

 

 

Konkurs ,,Z hotelem na Ty” 
 

Przez Ewe Starego | 20 lutego 2015 - 18:58 | 

 

19 lutego 2015 roku odbyła się VIII edycja konkursu „Z hotelem na Ty”, w którym 

uczestniczyły 3-osobowe zespoły z klas 3h i 4h technikum hotelarskiego. Rywalizujący 

uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu organizacji i Czytaj dalej… → 
 

 

 

Kolejny Turniej w Sportach Rakietowych 
 

Przez Janusza Rudego | 18 lutego 2015 - 17:53 | 

http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/03/01/spotkanie-z-przedstawicielem-firmy-voigt/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/ewa/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/03/01/spotkanie-z-przedstawicielem-firmy-voigt/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/03/01/spotkanie-z-przedstawicielem-firmy-voigt/#more-4196
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/02/20/egzaminy-probne/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/ewa/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/02/20/egzaminy-probne/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/02/20/egzaminy-probne/#more-4163
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/02/20/konkurs-z-hotelem-na-ty/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/ewa/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/02/20/konkurs-z-hotelem-na-ty/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/02/20/konkurs-z-hotelem-na-ty/#more-4150
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/02/18/kolejny-turniej-w-sportach-rakietowych/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/janusz/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/02/18/kolejny-turniej-w-sportach-rakietowych/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKS „EKONOMIK SANOK” zaprasza wszystkich 

zainteresowanych uczniów do udziału w Indywidualnych Mistrzostwach Szkoły 

w Badmintonie. Zgłoszenia do końca lutego przyjmują nauczyciele wf – u. 

 

 
 

I szkolny etap Podkarpackiego Konkursu Ekonomicznego 

„Młody Ekonomista – 2015″ 
 

Przez Administratora | 17 lutego 2015 - 17:56 | 

 

20 stycznia 2015 r. w naszej szkole odbył się I szkolny etap Podkarpackiego Konkursu 

Ekonomicznego „Młody Ekonomista – 2015″. Konkurs ten objęty jest patronatem 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 

 

W eliminacjach szkolnych wzięło udział 8 uczniów z klasy 3a. Laureatkami etapu szkolnego 

zostały: Kamila Misiura i Natalia Solecka. Uczennice te będą reprezentować naszą szkołę 

w finale wojewódzkim w Leżajsku. 

 

Gratulujemy i życzymy sukcesów w finale: prof. Agnieszka Mierzwiak – Sobolak i prof. 

Wojciech Jodłowski. 

 

 
 

Wyniki I etapu konkursu „Drugie życie elektrośmieci” 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 15 lutego 2015 - 12:48 | 

 

 

 

 

Do konkursu, w kategorii szkoły ponadgimnazjalne, zgłosiło się 48 szkół, 

ale wszystkie raporty w I etapie złożyły tylko 23. Zespół „Ekomania” zdobył 37,33 pkt na 40 

możliwych do zdobycia i zajął III miejsce. Drugi etap konkursu polega na przeprowadzeniu 

http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/02/17/i-szkolny-etap-podkarpackiego-konkursu-ekonomicznego-mlody-ekonomista-2015/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/02/17/i-szkolny-etap-podkarpackiego-konkursu-ekonomicznego-mlody-ekonomista-2015/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/bodziakr/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/02/17/i-szkolny-etap-podkarpackiego-konkursu-ekonomicznego-mlody-ekonomista-2015/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/02/15/wyniki-i-etapu-konkursu-drugie-zycie-elektrosmieci/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/gosia/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/02/15/wyniki-i-etapu-konkursu-drugie-zycie-elektrosmieci/


lokalnej kampanii edukacyjnej i organizacji zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, która u nas planowana jest na 15 i 16 maja. 

 

 
 

Przekaż 1 % podatku dla Stowarzyszenia „Sanocki 

Ekonomik” 
 

Przez Renata Gromek | 12 lutego 2015 - 12:12 | 
 

 

Zachęcamy wszystkich nauczycieli, pracowników, rodziców, absolwentów do przekazania 

1% należnego podatku dla Stowarzyszenia „Sanocki Ekonomik”. 

 

KRS 0000332172 

 

Środki zostaną wykorzystane na: 

# fundowanie stypendiów edukacyjnych dla uczniów naszej szkoły, 

# realizowanie projektów edukacyjnych, 

# zakup nagród dla wyróżniających się uczniów, 

# dofinansowanie do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, 

# organizowanie dodatkowych wycieczek, rajdów, zajęć dla młodzieży w celu rozwoju 

zainteresowań, 

# udzielanie wszechstronnej pomocy szkole w realizacji jej zadań edukacyjnych, 

oświatowych i wychowawczych, 

# promowanie działalności i osiągnięć szkoły. 

 

 
 

„E – kumam” nr 20 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 10 lutego 2015 - 08:07 | 

 

 

 

 

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru gazetki szkolnej oraz do udziału 

w głosowniu (najlepiej pięć gwiazdek) w konkursie „Junior w druku” na stronie 

http://www.juniormedia.pl/junior-gazety/e-kumam-nr-20 

http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/02/12/1-podatku-dla-stawarzyszenia-sanocki-ekonomik/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/02/12/1-podatku-dla-stawarzyszenia-sanocki-ekonomik/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/renia/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/02/12/1-podatku-dla-stawarzyszenia-sanocki-ekonomik/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/02/10/e-kumam-nr-20/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/gosia/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/02/10/e-kumam-nr-20/
http://www.juniormedia.pl/junior-gazety/e-kumam-nr-20


Uczennice Ekonomika w Filharmonii Rzeszowskiej 
 

Przez Dyrekcje | 9 lutego 2015 - 09:03 | 
 

http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/02/09/uczennice-ekonomika-w-filharmonii-rzeszowskiej/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/dyrekcja/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/02/09/uczennice-ekonomika-w-filharmonii-rzeszowskiej/


25.01.2015 r. w Filharmonii Rzeszowskiej odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane 

przez Zarząd Wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego. W spotkaniu wśród 

ponad 600 gości wzięli udział m.in. wicepremier Janusz Piechociński, marszałek 

województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas (kandydat na prezydenta RP), wiceminister 

sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn, posłowie, wojewodziny, prezydenci i burmistrzowie 

miast, starostowie, wójtowie, radni samorządów wszystkich szczebli. 

 

Zespół Szkół nr 1 (sanocki ekonomik) miał możliwość zaprezentowania swoich 

cukierniczych umiejętności. Goście zachwycali się sposobem prezentacji, dekoracją ciast i ich 

niezwykłym smakiem. Chwalili kunszt młodych adeptek sztuki kulinarnej, zapraszali 

na prezentacje do Warszawy. 

 

 
 

O co chodzi w danych osobowych ? 
 

Przez Janusza Rudego | 31 stycznia 2015 - 19:39 | 

 

Prezentacją, pt.: „O co chodzi w danych osobowych?” włączono się w naszej szkole 

w obchody Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych. 
 

 

 

 

 

 

Czytaj 

dalej… → 
 

 

 

Ferie zimowe 2-13 luty 2015 r. 
 

Przez Dyrekcje | 30 stycznia 2015 - 13:46 | 

 

Uczniom naszej Szkoły i nauczycielom życzę bezpiecznych, radosnych ferii zimowych. 

Maria Pospolitak 

 
 

Find a poet in yourself this Christmas – wyniki konkursu. 
 

Przez Administratora | 29 stycznia 2015 - 22:04 | 

 

W grudniu w naszej szkole zorganizowano konkurs na najpiękniejszy wiersz w języku 

angielskim o Świętach Bożego Narodzenia bądz o ZImie. Wszystkie wiersze bardzo podobały 

się jury, w którym zasiadały nauczycielki języka angielskiego. Konkurs wygrała Elżbieta 

Markuc, natomiast miejsce drugie oraz trzecie ex aequo zajęli Jarosław Wielgus oraz Tomasz 

http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/01/31/o-co-chodzi-w-danych-osobowych/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/janusz/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/01/31/o-co-chodzi-w-danych-osobowych/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/01/31/o-co-chodzi-w-danych-osobowych/#more-4071
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/01/31/o-co-chodzi-w-danych-osobowych/#more-4071
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/01/30/ferie-zimowe-2-13-luty-2015-r/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/dyrekcja/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/01/30/ferie-zimowe-2-13-luty-2015-r/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/01/29/find-a-poet-in-yourself-this-christmas-wyniki-konkursu/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/bodziakr/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/01/29/find-a-poet-in-yourself-this-christmas-wyniki-konkursu/


Wielgus. Gratulujemy! Zwycięzcy otrzymają ocenę bardzo dobrą z języka angielskiego 

za udział w konkursie oraz nagrodę rzeczową. Zapraszamy do zapoznania się z wierszami, 

które możecie oglądać na gazetce przy sali 202. 

 

 
 

XII edycja konkursu „Odkryj świat z Poznaj Światem” 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 28 stycznia 2015 - 13:45 | 
 

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy geograficznej poprzez czytelnictwo czasopisma 

„Poznaj Świat”. Biorą w nim udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa 

podkarpackiego. Tematem tegoroczej edycji konkursu jest „Azja – kontynent kontrastu”. 

W zawodach szkolnych wzięło udział 19 uczniów z klas: 1a, 1l, 2a, 2l, 3a i 3l. Do drugiego 

etapu konkursu zakwalifikowali się: Natalia Solecka z kl. 3a, Jakub Szyniec z kl. 2a, 

Elżbieta Chabko z kl. 3l i Arkadiusz Olejarz z kl. 2l. 

 

 

Tenis Stołowy 
 

Przez Janusza Rudego | 27 stycznia 2015 - 19:59 | 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znamy już wyniki Wewnątrzszkolnego Turnieju 

w Tenisie Stołowym. 

http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/01/28/xii-edycja-konkursu-odkryj-swiat-z-poznaj-swiatem/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/gosia/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/01/28/xii-edycja-konkursu-odkryj-swiat-z-poznaj-swiatem/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/01/27/tenis-stolowy/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/janusz/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/01/27/tenis-stolowy/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj 

dalej… → 
 
 

 

DZIEŃ EKOMANIAKA 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 22 stycznia 2015 - 17:47 | 

 

Członkowie Zespołu „Ekomania”, który bierze udział w VI edycji konkursu „Drugie Życie 

Elektrośmieci”, przygotowali i przeprowadzili zawody sprawdzające wiedzę ekologiczną 

kolegów i nauczycieli. Uczestnicy mogli zagrać w grę planszową lub w internetową grę 

edukacyjną „Wielka zbiórka elektrośmieci i baterii”. W kategorii gra planszowa 

zwyciężyła Patrycja Sułkowicz z klasy 3h, w kategorii gra internetowa Sabina Binkowicz 

z klasy 3h. Zwyciężczynie otrzymają talony na „dzień bez pytania”. Gratulacje za dobre 

wyniki składamy również biorącym udział w grze nauczycielkom- paniom Magdalenie 

Krypel, Renacie Słyszyk i Jadwidze Czeluśniak. Osoby, które chciałyby przetestować grę, 

zapraszamy na stronę http://erppolska.home.pl/old/dzieci/gra/index.html 
 

 

 

 

Czytaj dalej… → 
 

 

 

Rok Jubileuszowy 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 21 stycznia 2015 - 10:42 | 

 

Uczniowie klas 3h i 2l uczestniczyli w spotkaniu z absolwentką naszej Szkoły, emerytowaną 

nauczycielką geografii Grażyną Chytłą. 

http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/01/27/tenis-stolowy/#more-4012
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/01/27/tenis-stolowy/#more-4012
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/01/22/dzien-ekomaniaka/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/gosia/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/01/22/dzien-ekomaniaka/
http://erppolska.home.pl/old/dzieci/gra/index.html
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/01/22/dzien-ekomaniaka/#more-3964
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/01/21/rok-jubileuszowy/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/gosia/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2015/01/21/rok-jubileuszowy/


 
 

Czytaj dalej… → 
 

 

 

wywiadówka semestralna 
 

Przez Dyrekcje | 21 stycznia 2015 - 07:27 | 

Zapraszamy Rodziców na wywiadówki 

27 stycznia 2015 r. wtorek godz. 16.30 

Kl. 1a – mgr J. Albigowska s. 306 

Kl. 1g – mgr S. Liput s. 205 

Kl. 1h – mgr R. Szelc s. 207 

Kl. 1l – mgr A. Dubis s. 202 

Kl. 1ż – mgr A. Wójcik s. 201 

Kl. 2a – mgr A. Grządziel s. 204 

Kl. 2h – mgr E. Starego s. 406 

Kl. 2k – mgr B. Bekier s. 206 

Kl. 2l – mgr D. Biernikiewicz s. 301 

Kl. 2ż – mgr inż. K. Indyk s. 302 

 

28 stycznia 2015 r. środa godz. 16.30 

Kl. 3a – mgr Z. Liput s. 302 
Kl. 3h – mgr M. Chomiszczak s. 408 

Kl. 3k – mgr E. Krupa s. 201 

Kl. 3l – mgr P. Bieganowski s. 204 

Kl. 3ż – mgr inż. M. Drwal s. 202 

Kl. 4a – mgr R. Słyszyk s. 301 

Kl. 4h – mgr A. Wal s. 308 

Kl. 4l – mgr B. Barczyk s. 304 

Kl. 4ż – mgr J. Kosztołowicz s. 303 

 

 
 

Turniej tenisa stołowego 
 

Przez Janusza Rudego | 20 stycznia 2015 - 11:30 | 
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UKS „EKONOMIK SANOK” zaprasza 

wszystkich zainteresowanych uczniów ZS 1 do wzięcia udziału w wewnątrzszkolnym turnieju 

tenisa stołowego. W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie z klas I – III, osobno 

w kategorii dziewcząt i chłopców. Turniej zostanie przeprowadzony w dniach 26 – 27 

stycznia 2015 r. Zgłoszenia przyjmują nauczyciele wf – u. Serdecznie zapraszamy. 

 

 
 

VII Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej 
 

Przez Ewe Starego | 17 stycznia 2015 - 20:37 | 

 

W dniu 14.01.2015 r. w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie odbył się etap okręgowy 

VII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Do rywalizacji w nim przystąpili uczniowie szkół 

hotelarskich z woj. podkarpackiego i lubelskiego, którzy Czytaj dalej… → 
 

 

 

XXX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 17 stycznia 2015 - 08:49 | 
 

 

W zawodach szkolnych wzięło udział 41 uczniów z klas: 1g, 2k, 2ż, 3a, 3l, 3ż i 4a. Najwięcej 

punktów za rozwiązanie testu zdobyli: Elżbieta Chabko z klasy 3l, Sebastian Pelczar 

z klasy 4a i Monika Rajtar z klasy 4a. Zawody przeprowadziły p. Monika Zych i p. 

Małgorzata Chomiszczak. 

 

 
 

Szkolny konkurs „Aranżacja stołów świątecznych” 
 

Przez Renata Gromek | 14 stycznia 2015 - 20:57 | 
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W dniu 19 grudnia 2014 roku w ZS nr 1 odbył się już po raz dziesiąty szkolny konkurs 

„Aranżacja stołów świątecznych”. W konkursie brali udział uczniowie z sześciu klas o profilu 

gastronomicznym. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować własną koncepcję dekoracji stołu 

np. sylwestrowy, wigilijny, noworoczny oraz dobrać odpowiednią kolorystykę, zastawę 

stołową, elementy dekoracyjne. Czytaj dalej… → 
 

 

 

WSPÓLNA PREZENTACJA WALORÓW 

TURYSTYCZNYCH, ETNICZNYCH 

I KULTURALNYCH REGIONU ŻYDACZOWSKIEGO 
 

Przez Renata Gromek | 14 stycznia 2015 - 12:36 | 
 

 
W dniach 4 – 5 grudnia 2014 r. 9 osobowa grupa uczniów z klasy 1ż, 2ż, 3ż brała udział 

w cyklu szkoleń w ramach realizacji projektu „Wspólna prezentacja walorów turystycznych, 

etnicznych i kulturalnych Rejonu Żydaczowskiego” na Ukrainie. 

 

Czytaj dalej… → 
 

 

 

Wolontariusze 
 

Przez Bożene Bekier | 12 stycznia 2015 - 21:20 | 
 

 

Przed świętami wolontariusze wzięli udział w zbiórce żywności. Tym razem nasi uczniowie 

zbierali produkty dla potrzebujących w sklepie Carrefour. 
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Badminton Bad – Cup Promotion 
 

Przez Janusza Rudego | 12 stycznia 2015 - 18:27 | 

 

 

 

 
Kolejny sukces sportowy odnotowały nasze dziewczęta w VI Indywidualnych 

Mistrzostwach Amatorów w Badmintonie Bad – Cup Promotion. W kategorii open I miejsce 

zajęła Natalia Dobosz, natomiast III miejsce Kinga Jaklik. Turniej odbył się w dniu 4 

stycznia 2015 r. w hali sportowej ZS nr 3 w Sanoku. Dziewczętom serdecznie gratulujemy. 

 

 
 

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej 
 

Przez Ewe Starego | 11 stycznia 2015 - 19:59 | 

 

W dniu 9 stycznia 2015 r. uczennica naszej szkoły Kamila Misiura (3a) uczestniczyła 

w zawodach okręgowych XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, które odbyły Czytaj 

dalej… → 
 

 

 

Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej 
 

Przez Janusza Rudego | 3 stycznia 2015 - 18:02 | 

 

 

 

 
W dniach 16 i 17 grudnia w szkole odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki 

Siatkowej. Zawody zorganizował UKS EKONOMIK SANOK. Wszystkim uczestnikom 

dziękujemy za udział w sportowej rywalizacji i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach. 

Czytaj dalej… → 
 

 

 

„Kolędowanie z Ekonomikiem” w Markowcach – druga 

edycja 
 

Przez Administratora | 29 grudnia 2014 - 15:34 | 

 

W koncercie wystąpili obecni i byli członkowie, szkolnego zespołu działającego przy ZS1 

w Sanoku: Dominika Semczyk, Magdalena Wolwowicz, Klaudia Jakubowska, Zuzanna 

Gorzkowska, Sebastian Pilszak, Dominik Szlama oraz prowadzący Paweł Starzewski, 
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który był inspiracją i współzałożycielem zespołu, wspólnie z prowadzącymi zespół, 

nauczycielami: Renatą Szelc oraz Robertem Bodziakiem. 

 

 
 

WIGILIA W „EKONOMIKU” 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 19 grudnia 2014 - 19:20 | 
 

 

 

 

 

 

  Czytaj 

dalej… → 
 

 

 

Szlachetna Paczka w naszej szkole 
 

Przez Renata Gromek | 17 grudnia 2014 - 14:03 | 

 
Nasz szkoła włączyła się w akcję Szlachetna Paczka. Jest to projekt pomocy bezpośredniej, 

w którym darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. W naszej szkole miał swoją 

siedzibę punkt do którego przynoszono i skąd rozwożono paczki do rodzin. My sami także 

przygotowaliśmy paczkę dla trzyosobowej rodziny, dotkniętej różnorakimi problemami 

zdrowotnymi. 
 

Czytaj dalej… → 
 

 

 

Konkurs „JUNIOR W DRUKU” 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 16 grudnia 2014 - 14:58 | 
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Ogłoszono wyniki konkursu, w którym ostatni numer naszej gazetki szkolnej „E – kumam” 

został wyróżniony przez jury. W związku z tym otrzymamy 250 egzemplarzy gazetki 

wydrukowanej na gazetowym papierze w profesjonalnej drukarni prasowej. 

 

 
 

Marzena Rajter najlepsza w indywidualnych biegach 

przełajowych 
 

Przez Janusza Rudego | 12 grudnia 2014 - 17:43 | 

 

  I miejsce na dystansie 1200 m oraz awans do Finału 

Wojewódzkiego w Kolbuszowej zdobyła Marzena Rajter w Powiatowych Indywidualnych 

Biegach Przełajowych. Zawody odbyły się w październiku na terenach zielonych MOSiR 

w Sanoku. Marzenie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych spektakularnych wyników 

sportowych. 

 

 
 

Numer specjalny gazetki 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 12 grudnia 2014 - 16:20 | 

 

 

 

 

Zapraszamy do lektury specjalnego numeru gazetki „E – kumam” 

przygotowanego przez zespół „Ekomania”, który bierze udział w VI edycji Ogólnopolskiego 

Konkursu Ekologicznego „Drugie życie elektrośmieci”. Zachęcamy też do oddania głosu 

na gazetkę (najlepiej pięć gwiazdek) w konkursie przedświątecznym „Junior w druku” 

na stronie http://www.juniormedia.pl/junior-gazety/e-kumam-nr-19-2 
 

 

 

Unihokej – zawody rejonowe 
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Przez Janusza Rudego | 12 grudnia 2014 - 13:29 | 

 

W dniu 12.12.2014 r. w ZS nr 3 w Sanoku odbyła się Rejonowa Licealiada w Unihokeja. Nasi 

chłopcy po zaciętych meczach, w tzw. „grupie śmierci” z I LO, II LO oraz ZS nr 2 nie wyszli 

z grupy, tracąc tym samym możliwość gry w dalszych rozgrywkach. 
 

 

Czytaj dalej… → 
 

 

 

Europejski dzień prawnika 
 

Przez Janusza Rudego | 11 grudnia 2014 - 19:56 | 

 

W dniu 10 grudnia 2014 r. z okazji obchodów Światowego Dnia Praw Człowieka 

oraz Europejskiego Dnia Prawnika w naszej szkole odbyło się spotkanie z radcą prawnym 

P. Joanną Rzepką – Stępień. Spotkanie było możliwe dzięki zakwalifikowaniu się szkoły 

do programu edukacyjnego Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Europy (CCBE). 
 

 

Czytaj dalej… → 
 

 

 

Mikołajki w naszej szkole 
 

Przez Renata Gromek | 11 grudnia 2014 - 11:00 | 
 

 

Czy w tym roku był w naszej szkole prawdziwy Święty Mikołaj? Jak myślicie? 

 

Czytaj dalej… → 
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Finał wojewódzki w badmintonie dziewcząt 
 

Przez Janusza Rudego | 10 grudnia 2014 - 18:56 | 

 

Znamy już wyniki Finału Wojewódzkiego Licealiady w Badmintonie, rozegranego w ZS nr 2 

w Nowej Dębie. Nasze Dziewczęta w składzie Kinga Jaklik, Natalia Dobosz, po zaciętych 

pojedynkach z I LO Przemyśl, ZS Sokołow Młp. oraz ZS Dębica zajęły ostatecznie VII 

miejsce w województwie. Dziewczętom dziękujemy za włożony wysiłek w całym turnieju, 

dzięki któremu nasza szkoła w tej dyscyplinie, klasyfikuje się na dobrej, wysokiej pozycji. 
 

 

 

 

 

Szkoła w Montrealu i Zespół Szkół nr 1 dla polskich dzieci 

na Ukrainie 
 

Przez Renata Gromek | 7 grudnia 2014 - 20:26 | 
 

 

W ostatnim tygodniu przed Mikołajkami w naszej szkole odbyła się zbiórka zabawek, 

książek, przyborów szkolnych dla dzieci polskich w Żytomierzu na Ukrainie. Inicjatywę tę 

podjęliśmy razem ze szkołą polską im. Emilii Plater w Montrealu (Kanada). Czytaj dalej… → 
 

 

 

Unihokej – dziewczęta o krok od kolejnego sukcesu 
 

Przez Janusza Rudego | 5 grudnia 2014 - 17:57 | 

 

IV miejsce po zaciętej walce zdobyły nasze dziewczęta w Rejonowej Licealiadzie 

w Unihokeja. Po rozegraniu meczów grupowych z ZS nr 4, ZS nr 2 oraz ZS nr 3 

awansowały do dalszych rozgrywek. 
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Czytaj 

dalej… → 
 

 

 

Piłka siatkowa 
 

Przez Janusza Rudego | 4 grudnia 2014 - 19:38 | 

 

Znamy już wyniki dwudniowej rywalizacji w piłce 

siatkowej dziewcząt. Nasze siatkarki po zaciętej rywalizacji zajęły III miejsce w Powiatowej 

Licealiadzie w Piłce Siatkowej, broniąc tym samym trzecią pozycję z poprzedniego sezonu. 

Czytaj dalej… → 
 

 

 

I etap MOZA 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 1 grudnia 2014 - 16:39 | 
 

W dniu 1 grudnia ośmiu uczniów z klas 1a, 2l, 3l i 4a wzięło udział w zawodach szkolnych 

XIII Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki. W etapie wojewódzkim Szkołę będą 

reprezentować Elżbieta Chabko i Sandra Lorenc z klasy 3l. Gratulujemy! 

 

 

ODZNACZENIE SZTANDARU SZKOŁY 
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Przez Administratora | 26 listopada 2014 - 17:05 | 
 

 

 

 

6.10.2014 r. w czasie święta szkoły sztandar został odznaczony srebrnym 

medalem ze wstęgami „Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. 

W uroczystości wziął udział generał sztabowy January Komański, p. Sebastian Niżnik 

Starosta Sanocki, Wicestarosta Wacław Krawczyk, p Grażyna Borek członek Zarządu 

Powiatu Sanockiego, pułkownik Marek Borkowski Prezes Bieszczadzkiego Zarządu 

Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, pułkownik Andrzej Iskrowicz Prezes 

Sanockiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. 2 Pułku Strzelców Podhalańskich, 

major Ryszard Pawlak Sekretarz Sanockiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, 

p. Krzysztof Juszczyk Prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych San w Sanoku 

a zarazem Prezesa Miejsko-Gminnego Koła Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska 

Polskiego, Skarbnik Powiatu Sanockiego p. Krystyna Chrząszcz i Naczelnik Wydziału 

Oświaty Starostwa Powiatowego w Sanoku p. Jolanta Weremińska (absolwentki naszej 

szkoły), nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni oraz uczniowie. Czytaj dalej… → 
 

 

 

Kolejny sukces sportowy 
 

Przez Janusza Rudego | 20 listopada 2014 - 18:42 | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II miejsce w powiecie oraz awans do etapu 

rejonowego w tenisie stołowym w Ustrzykach Dolnych wywalczyły: Patrycja Kwolek, 

Kinga Dendura, Kinga Ślazyk oraz Klaudia Farbaniec. To kolejny sukces sportowy naszych 

dziewcząt po badmintonie i piłce ręcznej. Zawodniczkom oraz trenerowi Pawłowi 

Bieganowskiemu gratulujemy i trzymamy kciuki za sukces w drugim etapie. 
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Czytaj dalej… → 

 

 

 

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej 
 

Przez Ewe Starego | 19 listopada 2014 - 21:50 | 

 

W dniu 13.11.2014 r. odbyły się eliminacje szkolne VII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, 

której hasłem przewodnim w tym roku szkolnym są: „Usługi hotelarskie w środkach 

transportu”. Do udziału w olimpiadzie zgłosiło się blisko 200 szkół hotelarskich z całej 

Polski. Czytaj dalej… → 
 

 

 

„E – kumam” nr 18 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 18 listopada 2014 - 15:24 | 
 

 

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru gazetki szkolnej oraz oddania głosu w konkursie 

„Junior w druku”. Wystarczy kliknąć w link i piątą gwiazdkę 

http://www.juniormedia.pl/junior-gazety/e-kumam-nr-18-1 
 

 

 

96. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę 
 

Przez Renata Gromek | 18 listopada 2014 - 11:57 | 
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W dniu 13 listopada 2014 roku w naszej szkole odbyła się akademia poświęcona 96. rocznicy 

odzyskania niepodległości przez Polskę. Akademię przygotowała klasa 2ż pod opieką 

profesora Krzysztofa Indyka. Czytaj dalej… → 
 

 

 

Finał Międzynarodowego Turnieju Kulinarnego z Agencją 

Rynku Rolnego „Kulinarny Zawrót Głowy”. 
 

Przez Renata Gromek | 17 listopada 2014 - 12:05 | 
 

 
W dniu 5 listopada 2014 r. w Zespole Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy 

w Rzeszowie odbył się Finał Międzynarodowego Turnieju Kulinarnego pt. „Kulinarny 

Zawrót Głowy”. Finał Turnieju poprzedzony był eliminacjami, które organizowane były 

w pracowniach gastronomicznych Zespołu Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy 

w Rzeszowie i Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących 

w Jarosławiu. Czytaj dalej… → 
 
 

 

XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej 
 

Przez Ewe Starego | 9 listopada 2014 - 14:56 | 
 

 

W dniu 5.11.2014 r. odbyły się zawody szkolne XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,  

której tematem przewodnim w tym roku jest: „Polska droga do wolności gospodarczej. 25 lat  

transformacji”. 

 

Czytaj dalej… → 
 

 

 

Szkolne sukcesy w szczypiorniaku 
 

Przez Janusza Rudego | 7 listopada 2014 - 19:54 | 
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III miejsce wywalczyły dziewczęta, a IV chłopcy, 
w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Ręcznej. Zawody rozegrano w dniach 4 i 6.11.2014 r. 

w nowo oddanej hali sportowej przy I LO w Sanoku. Zwycięzcom oraz trenerom 

gratulujemy. Czytaj dalej… → 
 

 

 

Konkurs „Na najlepszy produkt turystyczny Małej 

Ojczyzny – jakiej nie znacie” 
 

Przez Renata Gromek | 6 listopada 2014 - 18:07 | 
 

 
4 listopada w Przeworsku odbył się IX Wojewódzki Konkurs Turystyczny Dzieci i Młodzieży 

Szkolnej „Na najlepszy produkt turystyczny Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie”. Naszą 

szkołę reprezentowały Justyna Borek, Weronika Niemiec i Dominika Semczyk. Dziewczyny 

zaprezentowały własnoręcznie wykonane krywulki, czyli łemkowskie ozdoby z koralików. 

Czytaj dalej… → 
 

 

 

Konkurs „Odkryj świat z Poznaj Światem” 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 5 listopada 2014 - 18:09 | 
 

 

Zapraszam uczniów, których interesują ciekawe podróże oraz kultura innych narodów, 

do udziału w konkursie. Tematem tegorocznej edycji jest Azja (wykaz artykułów 
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u nauczyciela geografii). Eliminacje szkolne (test złożony z 40 pytań otwartych) odbędą się 

w styczniu. 

 

 
 

XIII Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 3 listopada 2014 - 14:43 | 
 

 

W dniu 1 grudnia (poniedziałek) odbędzie się etap szkolny MOZA. Uczniowie interesujący 

się geografią i historią Afryki oraz religią proszeni są o zgłoszenie udziału w zawodach 

do nauczyciela geografii lub katechetów szkolnych. Szczegóły na stronie 

http://www.olimpiada.uksw.edu.pl/ 
 

 

 

Olimpiada & Konkurs 
 

Przez Janusza Rudego | 2 listopada 2014 - 13:11 | 
 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 

problematyka prawną do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie 

organizowanej przez WSPiA w Rzeszowie oraz Konkursie Plastycznym, pt. „Narysuj Prawa 

Człowieka„. Poniżej podajemy harmonogram działań: Czytaj dalej… → 
 

 

 

Pokaz Umiejętności Zawodowych 
 

Przez Renata Gromek | 31 października 2014 - 21:29 | 
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29 października odbył się Pokaz Umiejętności Zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 

w Sanoku. Pokaz został zorganizowany dla gimnazjalistów we współpracy 

ze Stowarzyszeniem „Sanocki Ekonomik” jako zadanie publiczne wspierane przez Powiat 

Sanocki. 

Czytaj dalej… → 
 

 

 

Badminton 
 

Przez Janusza Rudego | 28 października 2014 - 20:26 | 

 

II miejsce oraz awans do Finału Wojewódzkiego Licealiady w Badmintonie wywalczyły 

Natalia Dobosz oraz Kinga Jaklik. Do rywalizacji przystąpiło 15 drużyn. Dziewczęta wygrały 

wszystkie mecze w swoich grupach, ulegając jedynie zawodniczkom II LO w Sanoku. 

Finalistkom serdecznie gratulujemy oraz życzymy sukcesu w dalszych rozgrywkach. 
 

 

 

 

 

 

Czytaj 

dalej… → 
 

 

 

12. Objazdowy Festiwal Filmowy 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 22 października 2014 - 15:13 | 
 

 

Uczniowie klasy 3a i 4a obejrzeli film „Wyznanie Zelima” w ramach Festiwalu Filmów 

o Prawach Człowieka WATCH DOCS. Zelim, uchodźca czeczeński w Inguszetii 

bezpodstawnie oskarżony o terroryzm, był przez pięć dni torturowany przez policjantów 

w celu wymuszenia obciążających zeznań. Cudem przeżył i dzięki pomocy organizacji 

humanitarnej wyjechał do Norwegii. 
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Wycieczka przedmiotowa klas pierwszych „Szlakiem 

sakralnych śladów wielokulturowości regionu” 
 

Przez Renata Gromek | 21 października 2014 - 17:03 | 
 

 
1 października 2014 uczniowie klas pierwszych mieli 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. Czytaj dalej… → 
 

 

 

Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina 
 

Przez Urszule Małek | 19 października 2014 - 21:12 | 

 

W dniach 19-25 września 2014 roku w ramach projektu pn.: „Polsko-ukraińska młodzieżowa 

akademia samorządności” dwie z naszych uczennic Elżbieta Chabko (3l) i Kinga Jaklik (3h) 

wraz z opiekunką Urszulą Małek były uczestniczkami Konwentu Współpracy Samorządowej 

Polska – Ukraina w Drawsku Pomorskim. 

 

Zachęcamy do przeczytania relacji naszych koleżanek i obejrzenia zdjęć. 
 

 
Czytaj dalej… → 

 

 

 

Otrzęsiny klas pierwszych 
 

Przez Renata Gromek | 17 października 2014 - 17:34 | 
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14 października społeczność szkolna oficjalnie przyjęła do swojego grona uczniów klas 

pierwszych, organizując dla nich otrzęsiny. Głównym organizatorem imprezy była klasa 2h z 

wychowawczynią prof. Ewą Starego. Czytaj dalej… → 
 

 

 

Dzień Edukacji Narodowej 
 

Przez Administratora | 17 października 2014 - 14:54 | 
 

 

W dniu 13. 10. 2014 r. odbyła się uroczysta Akademia z okazji dnia nauczyciela, którą 

przygotowała klasa 2a wraz z wychowawczynią prof. Anną Grządziel. Podczas 

przedstawienia uczniowie zaprezentowali scenkę ukazującą jeden dzień z życia nauczyciela 

oraz program słowno- muzyczny prezentujący szkolne przedmioty widziane z perspektywy 

ucznia. Na koniec uczniowie obdarowali swoich nauczycieli drobnymi upominkami. Podczas 

akademii zaprezentował się szkolny zespół muzyczny. http://youtu.be/jBivDoshhpI 
 

 

 

 

 

„E – kumam” nr 17 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 14 października 2014 - 20:13 | 

 

Zapraszamy do lektury nowego numeru gazetki „E – kumam” redagowanego przez uczniów 

„ekonomika” i wzięcia udziału w głosowaniu (wystarczy kliknąć na link i zaznaczyć 

gwiazdkę- najlepiej piątą). 

 

http://www.juniormedia.pl/junior-gazety/e-kumam-nr-17 
 

 

 

Stypendia naukowe wręczone! 
 

Przez Renata Gromek | 10 października 2014 - 08:40 | 
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6 października, podczas uroczystości 89. rocznicy powstania szkoły wręczono stypendia 

naukowe dla najlepszych uczniów z każdego kierunku nauczania, ufundowane przez 

Stowarzyszenie „Sanocki Ekonomik”. Stypendia wręczyły: dyrektor szkoły pani Maria 

Pospolitak i Renata Gromek – prezes Stowarzyszenia. Stypendia otrzymali: Monika 

Mielnikiewicz (technik ekonomista), Natalia Dobosz (technik hotelarstwa), Magdalena 

Tomoń (technik logistyk), Patrycja Zabłotna (technik żywienia i usług gastronomicznych) 

oraz Grzegorz Sokół z Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 

 

 
 

Wolontariusze 
 

Przez Administratora | 9 października 2014 - 20:32 | 

 

 

 

 

W dniach 3-4.10.2014 

wolontariusze z naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniu w Zboiskach. Wzięli udział 

w spotkaniu z przedstawicielami policji z Sanoka, w rozmowie z panią psycholog, uczyli się, 

jak udzielać pierwszej pomocy, jak przestrzegać BHP oraz spotkali się z wicemarszałkiem 

Tadeuszem Pióro. Czytaj dalej… → 
 

 

 

Wyjazd edukacyjny do Włoch 
 

Przez Administratora | 9 października 2014 - 20:26 | 
 

 

W sierpniu 2014 roku Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie ogłosił wyniki 

ogólnopolskiego konkursu historycznego, pt. „ Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy”. 

Spośród 414 nadesłanych tam prac- kart z albumu poświęconych ofiarom zbrodni 

stalinowskich Jury wybrało 34 zwycięskie. Wśród nich była praca trzech uczennic naszej 

szkoły- Magdaleny Tomoń, Dominiki Piecuch i Jagody Bądkowskiej z klasy 2l. Czytaj 

dalej… → 
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Europejski Dzień Języków 
 

Przez Renata Gromek | 8 października 2014 - 18:52 | 
 

 
26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków 

ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, aby zachęcić wszystkich 

do nauki większej liczby języków i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy 

kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej. Różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki 

któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy 

poszczególnymi kulturami. Z okazji Dnia Języków organizowane są w całej Europie liczne 

i różnorodne wydarzenia: począwszy od imprez przeznaczonych dla dzieci i odbywających 

się z ich udziałem, poprzez specjalne programy radiowe i telewizyjne, kursy językowe 

oraz konferencje. Czytaj dalej… → 
 

 

 

Wolontariusze 
 

Przez Bożene Bekier | 8 października 2014 - 18:28 | 

 

Wolontariusze z naszej szkoły, uczniowie i nauczyciele włączyli się do akcji pomocy 

dzieciom z Białogrodu nad Dniestrem. Przez kilka dni zbierane były artykuły szkolne 

i odzież, które zostały przekazane do Urzędu Miasta.     

 

Pielgrzymka maturzystów 
 

Przez Renata Słyszyk | 8 października 2014 - 18:04 | 

 
W dniu 4 października 2014 maturzyści z klas 4a, 4h i 4ż wraz ze swoimi wychowawcami 

wzięli udział w pielgrzymce na Jasną Górę zorganizowaną przez Archidiecezję Przemyską. 
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W pielgrzymce uczestniczyła również dyrekcja szkoły oraz pracownicy administracji 

i obsługi. Hasłem przewodnim było „Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie 

wieczne”. Młodzież uczestniczyła w zawiązaniu wspólnoty, w konferencji i Drodze 

Krzyżowej, a wieczorem w Apelu Jasnogórskim, nabożeństwie różańcowym i uroczystej 

Mszy św. Pielgrzymkę przygotowała siostra Jadwiga Sobola. 

 

 

 

 

Czytaj dalej… → 
 

 

 

Spotkanie z podróżnikiem 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 6 października 2014 - 13:53 | 

 

Pięćdziesięciu uczniów z dziesięciu klas wzięło udział w spotkaniu z Arkadiuszem 

Milcarzem, zdobywcą nagrody „Kolos 2004″ w kategorii podróże za wyprawę „Afryka 

Maraton”. Tematem spotkania był Madagaskar. Podróżnik w sposób ciekawy i bardzo 

zabawny przedstawił codzienne życie Malgaszy. Informacje o wyprawie i zdjęcia autora 

na stronie http://arunmilcarz.pl 
 

 

 

 

ZS 1 w finale konkursu MONIN CUP JUNIOR 2014! 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 3 października 2014 - 17:08 | 

Gratulacje dla Karola Lisowskiego z klasy 2ż i prof. Krzysztofa Indyka. 

Czytaj dalej… → 

 

 

Relacja w TV Obiektyw 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 3 października 2014 - 13:34 | 

 
W serwisie z dnia 30 września zamieszczono relację z Międzynarodowego Dnia Języków 

w ZS1 (5:50) oraz wojewódzkiego finału akcji „Sprzątanie świata 2014″ w Sanoku (8:45). 
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http://www.tvobiektyw.pl/49,1402-serwis_informacyjny_2014-09-30.html 
 

 

 

Gala Biznes Klasa 
 

Przez Renata Gromek | 29 września 2014 - 07:59 | 

 

25 września w Hotelu Rzeszów odbyło się uroczyste podsumowanie organizowanego przez 

WUP konkursu Biznes Klasa, którego celem było wyłonienie przedsiębiorców 

z województwa podkarpackiego, którzy mają największe walory edukacyjne oraz wyróżniają 

się na tle innych w zakresie pomocy szkołom zawodowym. Nasza szkoła została zaproszona 

do zaprezentowania pracodawcom i samorządowcom z całego województwa swoich 

osiągnięć i umiejętności zawodowych naszych uczniów. 
 

 

 

 

 

Czytaj dalej… → 
 
 

 

Laureatki konkursu 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 26 września 2014 - 14:48 | 

 

Ogłoszono wyniki konkursu na najlepszą prezentację zorganizowanego w ramach Konferencji 

Samorządu Województwa Podkarpackiego pt. „Gospodarka odpadami jako element systemu 

ochrony środowiska”. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 26 września w Klubie 

Górnika w Sanoku. Praca Klaudii Farbaniec z klasy 4l znalazła się wśród sześciu 

najlepszych i została ngrodzona tabletem. Prezentacja Elżbiety Chabko z klasy 3l została 

wyróżniona i nagrodzona dyskiem twardym zewnętrznym. Opiekę merytoryczną 

nad uczennicami sprawowały p. Jadwiga Czeluśniak i p. Małgorzata Chomiszczak. Więcej 

informacji na stronie http://esanok.pl/2014/sanok-wojewodzkie-podsumowanie-akcji- 

%E2%80%9Esprzatanie-swiata%E2%80%9D-zdjecia-ts007.html 
 

http://www.tvobiektyw.pl/49%2C1402-serwis_informacyjny_2014-09-30.html
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2014/09/29/gala-biznes-klasa/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/renia/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2014/09/29/gala-biznes-klasa/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2014/09/29/gala-biznes-klasa/#more-2756
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2014/09/26/laureatki-konkursu/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/gosia/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2014/09/26/laureatki-konkursu/
http://esanok.pl/2014/sanok-wojewodzkie-podsumowanie-akcji-%E2%80%9Esprzatanie-swiata%E2%80%9D-zdjecia-ts007.html
http://esanok.pl/2014/sanok-wojewodzkie-podsumowanie-akcji-%E2%80%9Esprzatanie-swiata%E2%80%9D-zdjecia-ts007.html


 

Spotkanie z podróżnikiem 
 

Przez Małgorzate Chomiszczak | 23 września 2014 - 16:29 | 

 

W dniu 6 października na lekcjach 6 i 7 planowane jest spotkanie z podróżnikiem 

Arkadiuszem Milcarzem na temat Madagaskaru. Chętne osoby proszone są o zgłoszenie 

do nauczyciela geografii do końca tego tygodnia. Więcej informacji na stronie 

http://arunmilcarz.pl/ 
 

 

 

 

Badminton – Speedminton 
 

Przez Janusza Rudego | 15 września 2014 - 19:20 | 

 

UKS „EKONOMIK – SANOK” zaprasza uczniów na zajęcia badmintona i speedmintona. 

W trakcie zajęć będzie można się zapoznać z wybranymi elementami techniki i taktyki gry 

oraz wziąć udział w wyjazdowych meczach sparingowych. Treningi odbywają się w każdą 

środę o godz. 15.30 na sali gimnastycznej ZS 1. Serdecznie zapraszamy. 

 

 
 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU 

MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 
 

Przez Administratora | 13 września 2014 - 19:43 | 

 
 

Deklaracja (T_1) dla ucznia technikum, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2014/2015 

i przystąpi do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, dla absolwenta technikum z lat 

2005/2006−2013/2014, który deklaruje przystąpienie do niezdanych egzaminów, 

podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów, oraz osoby, 

która ukończyła szkołę ponadpodstawową. 
 

Proszę nie zmieniać formatu i drukować dwustronnie. 

 

 
 

Stypendia dla najlepszych uczniów naszej szkoły! 
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Przez Renata Gromek | 10 września 2014 - 18:40 | 

 

Działające w naszej szkole Stowarzyszenie „Sanocki Ekonomik” już po raz drugi z rzędu 

ufunduje najlepszym uczniom naszej szkoły stypendia naukowe. Stypendium otrzyma 

najlepszy uczeń z każdego kierunku, zgłosić go może wychowawca, nauczyciel lub inny 

podmiot działający na terenie szkoły. Stypendia będą wręczone podczas obchodów Święta 

Szkoły w październiku. 

 

 
 

XVIII WOJEWÓDZKI RAJD SZKÓŁ 

PONADGIMNAZJALNYCH Wetlina: 9 – 10 października 

2014 r. 
 

Przez Administratora | 3 września 2014 - 17:19 | 

 

Zgłoszenie na rajd przyjmują nauczyciele: Sabina Pelc-Szuryn oraz Robert Bodziak. Koszt 

rajdu wynosi: wpisowe 40 zł oraz około 30 zł koszt dojazdu. Zgłoszenia przyjmujemy 

do 20.09.2014. Szczegóły rajdu 
 

 

 

BARDZO DOBRE WYNIKI EGZAMINÓW 

ZAWODOWYCH EKONOMIKA 
 

Przez Renata Gromek | 1 września 2014 - 20:00 | 

 

Znamy już wyniki tegorocznych egzaminów zawodowych. Absolwenci technikum 

ekonomicznego zdali w 83,3 %, technikum hotelarskiego 92,9 %, technikum logistycznego 

90,9 %, technikum kelnerskiego 75 % i technikum żywienia 95,2 %. Uczniowie zdający 

egzamin zgodnie z nową podstawą kształcenia w zawodzie również mogą być zadowoleni 

z wyników. Czytaj dalej… → 
 

 

 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015 
 

Przez Administratora | 1 września 2014 - 13:58 | 
 

 

 

 

 

 

Czytaj dalej… → 
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INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 
 

Przez Dyrekcje | 29 sierpnia 2014 - 11:23 | 

 

K O M U N I K A T 

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ODBĘDZIE SIĘ 1 WRZEŚNIA 2014 

(PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 9.30. 

MSZA ŚWIĘTA U OO. FRANCISZKANÓW (RYNEK) O GODZ. 8.00 

Klasy pierwsze spotykają się w sali gimnastycznej, klasy starsze w niżej wymienionych 

salach: 

Kl. 2a – mgr Anna Grządziel s. 204 

Kl. 3a – mgr Zofia Liput s. 302 

Kl. 4a – mgr Renata Słyszyk s. 301 

Kl. 2h – mgr Ewa Starego s. 406 

Kl. 2k – mgr Bożena Bekier s. 206 

Kl. 3k – mgr Edyta Krupa s. 205 

Kl. 3h – mgr Małgorzata Chomiszczak s. 408 

Kl. 4h – mgr Agnieszka Wal s. 308 

Kl. 2l – mgr Dorota Biernikiewicz s. 207 

Kl. 3l – mgr Paweł Bieganowski s. 304 

Kl. 4l – mgr Bożena Barczyk s. 305 

Kl. 2ż – mgr inż. Krzysztof Indyk s. 201 

Kl. 3ż – mgr inż. Monika Drwal s. 202 

Kl. 4ż – mgr Jacek Kosztołowicz s. 303 

 

 
 

E-DZIENNIK 
 

Przez Dyrekcje | 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. 

http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2014/08/29/inauguracja-roku-szkolnego-20142015/
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http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2014/06/24/e-dziennik/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/dyrekcja/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2014/06/24/e-dziennik/

