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„Nawet jeśli ty straciłaś wiarę

i marzenia, one wciąż
wierzą w ciebie."
William Szekspir

*W świątecznej atmosferze*
Jasełka
W dniu 20 grudnia 201r. w naszej szkole wystawiono JASEŁKA. Hasłem przewodnim przedstawienia było „Dając dobro drugiemu, czynisz je sobie samemu”.
Uroczystość przygotowana została przez uczniów klasy 2D (technik usług hotelarskich). Piękne dekoracje, oprawa muzyczna oraz młodzi aktorzy wprowadziły
uczniów w wyjątkowy klimat, zapowiadający zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. W przedstawieniu wystąpili:
Dagmara Juszyńska, Patrycja Kołodziej, Wiktoria Zięba jako aniołki,
Martyna Węglarz, Klaudia Hasek jako diabełki,
Wiktoria Beltramini jako kobieta z dzieckiem,
Wiktoria Sanecka jako babcia,
Dominika Pipała jako wnuczka,
Natalia Tylutka jako sąsiadka oraz przyjezdna,
Ignacy Skiba (klasa 2K) jako zamiatacz ulic oraz narrator,
Mateusz Magdziarz jako bezdomny,
Ilona Łączak jako ekspedientka Agata,
Dominika Słomba jako ekspedientka Paulina,
Natalia Trela jako mieszkaniec miasta,
Wojciech Morytko jako król,
Kacper Najuch jako Pedro,
Wiktor Mazur jako brat Pedra,
Aleksandra Kardyś jako człowiek z tłumu,
Kinga Turosz jako staruszka,
Jagoda Szczukocka, Klaudia Gryndzia jako dzieci.
Oprawa dźwiękowa: uczniowie kl.3C: Kacper Kopera i Nikodem Leś.
Młodzież przygotowała przedstawienie pod opieką wychowawczyni kl. 2D – pani Wiolety Pezdy oraz pani katechetki Małgorzaty Byrskiej.

Św. Mikołaj z wizytą w naszej szkole;)
6 grudnia naszą szkołę odwiedził św. Mikołaj, któremu towarzyszyła piękna Śnieżynka.
Św. Mikołaj szczodrze obdarował naszych grzecznych uczniów słodyczami, choć niektórym zapewne należała się
rózga;)Uczniowie, którzy w tym dniu założyli czapkę Mikołaja, a było ich 90-ciu, zostali zwolnieni z otrzymania
oceny niedostatecznej. Dwoje uczniów, którzy przebrali się w cały strój Mikołaja, w nagrodę zostali zwolnieni z
otrzymania oceny niedostatecznej również dzień później.
Mikołajkową akcję zorganizował Samorząd Uczniowski z DUŻYM wsparciem pana Marka Ruckiego i pani
wicedyrektor Agnieszki Kusak❄

Konkurs na Najładniejszą Ozdobę Bożonarodzeniową
Jak co roku uczniowie naszej szkoły mogli zaprezentować swoje pomysły na ozdoby świąteczne,
biorąc udział w konkursie na najładniejszą ozdobę bożonarodzeniową.
W dniu 11 grudnia 2018 roku p.o. dyrektor szkoły pan Janusz Kotarba wręczył nagrody uczestnikom
szkolnego konkursu. Zgłoszone do konkursu prace zostały wykonane różnymi technikami od
decoupage po wyroby piekarnicze. Do oceny przedstawiono bombki, stroiki świąteczne, choinki,
szopkę bożonarodzeniową i chatkę z piernika. W sumie zgłoszono 17 prac Przyznano trzy nagrody
główne dla:
Kingi Krempa z klasy 3M – I miejsce
Kingi Turosz z klasy 2D – II miejsce
Justyny Midura z klasy 1E – III miejsce

Oprócz tego wyróżniono prace pięciu uczestniczek: Marleny Gudz z klasy 3M, Dominiki Sołtys z klasy 1M, Natalii Tylutkiej z klasy 2D, Aliny Kapinos i Justyny
Mędrek z klasy 4D. Pomysłodawca i organizatorem konkursu była Marzanna Mazur – Witek

Konkurs na Najpiękniejszy Stół Bożonarodzeniowy
W dniu 18 grudnia 2018r. w naszej szkole rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy stół bożonarodzeniowy.
Jury w składzie: p. Lidia Gereło, p. Z. Fijałkowska, p. G. Kulczyk, p. D. Targosz przyznało następujące nagrody:
I miejsce: Patrycja Wrzesień i Natalia Górak – kl. 1D
II miejsce: Patrycja Kołodziej, Dagmara Juszyńska – kl. 2D
III miejsce: Klaudia Hasek, Wiktoria Beltramini, Izabela Łącz – kl. 2D. Konkurs zorganizowały panie: Zofia Fijałkowska, Grażyna Kulczyk i
Anna Kilian.

Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową
6 grudnia Jury w składzie Adrianna Jewuła i Zofia Fijałkowska rozstrzygnęło konkurs na
najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową. Jury przy ocenianiu prac brało pod uwagę przede
wszystkim pomysłowość , oryginalność i staranność wykonania. Przyznano następujące nagrody:
I miejsce - Natalia Krępa IV E ,Ewelina Blicharz ID, II miejsce-Zielińska Izabela ID, III
miejsce Norbert Trybuś IE, Wyróżnienie - Karol Jakub Kusek IC.

II Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek
Dnia 20 grudnia
2018r. w auli Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego odbył
się II Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Miał on formę konkursu,
a jego ideę zawierało przesłanie „Śpiewajcie i grajcie mu......”.
Pomysłodawczyniami uroczystości były panie: Iwona Żola i Elżbieta
Bąk, we współpracy z p. Małgorzata byrska oraz p. Ewelina
Jaroń-Miotła. Występy uczestników oceniało jury w składzie:
Dyrektor Janusz Kotarba – przewodniczący, panie: Dorota Targosz,
Wioletta Pezda Małgorzata Byrska oraz przedstawiciel młodzieży:
Patryk Gomułka.
Uczestnicy konkursu zaprezentowali różnorodne utwory, a wśród
nich m. in.: Gdy śliczna panna, Kolęda dla nieobecnych, Bóg się
rodzi, Gdy śliczna panna, Przybieżeli do Betlejem, Lulajże Jezuniu, ,
Mario czy już wiesz, Nie było miejsca , W płatkach śniegu, Jezu
malusieńki, Gore gwiazda Jezusowi, Gdy się Chrystus rodzi, Te
nasze Święta.. Po burzliwych obradach Jury przyznało następujące
nagrody: W kategorii soliści:
I miejsce zajęła - Wiktoria Mikołajczyk z kl. III D, II miejsce zajęła Weronika Kizior z klasy IVA
III miejsce zajęła Dominika Twaróg z klasy IV E.
W kategorii chór: I miejsce zajęli uczniowie klasy II C ,

II miejsce zajęły - uczennice klasy I M
III miejsce zajęli uczniowie klasy II E.
Ponadto jury przyznało Wyróżnienia dla: Laury Leśniak i Dominiki
Twaróg z klasy IVE i Izabeli Trojnackiej z COND w Skopaniu.

Nagrodę publiczności otrzymała: Weronika Kizior z klasy IVA

Szkolna Szlachetna Paczka
Podziel się radością pomagania… Pod takim hasłem Szkolne Koło
Wolontariacko - Profilaktyczne „Pomocna dłoń” działające w
Zespole Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu
zorganizowało IV Edycję Szkolnej Szlachetnej Paczki. Szlachetna
Paczka to projekt, który pomaga potrzebującym. Od lat jednoczy
Polaków wokół idei mądrego pomagania. Wolontariusze Szkolnego
Koła Wolontariacko-Profilaktycznego „Pomocna dłoń” już po raz
czwarty włączyli się w świąteczną akcję pomocy rodzinom
potrzebującym w naszym lokalnym środowisku szkolnym. W ramach
przeprowadzonej akcji zostały zebrane : żywność, środki czystości,
artykuły szkolne. Uczestniczyły w niej następujące klasy: I E, IC, IA ,

II C, IIA, IV E wraz z wychowawcami oraz nauczyciele - panie:
Dorota Targosz, Teresa Szczepańska oraz Marzena Roczniak.
Szczególne podziękowanie za zaangażowanie składamy Darii Flis z
klasy IV e i Maksymilianowi Duszkiewiczowi z klasy II A. Z
pomocy skorzystało 2 rodziny naszych uczniów.
Finał całego przedsięwzięcia nastąpił 20 grudnia 2018 roku.
Organizatorzy akcji, wolontariusze serdecznie dziękują wszystkim,
którzy wsparli swoją ofiarnością, ale też życzliwością Szkolną
Szlachetną Paczkę, bo taka pomoc to miłość w najwyższej jakości.
Organizatorzy: opiekunowie Koła – Iwona Żola, Elżbieta Bąk,
Ewelina Jaroń- Miotła, oraz wolontariusze z klasy III D i IVE.

List od Prezydenta Andrzeja Dudy
7 września 2018r. nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję: Narodowe Czytanie „Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. Zainaugurowana
przez Parę Prezydencką tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywała się w roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości. Nasza szkoła była jednym z ponad trzech tysięcy miejsc w Polsce i za granicą, gdzie czytano „Przedwiośnie”. W grudniu, z tej
okazji otrzymaliśmy od Prezydenta Andrzeja Dudy list z podziękowaniem za uczestnictwo w akcji oraz okolicznościowy egzemplarz
„Przedwiośnia”, do którego Pan Prezydent dołączył najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Byliśmy na Jarmarku Bożonarodzeniowym
Kolejny raz Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu
przygotował stoisko wystawiennicze na Jarmark Bożonarodzeniowy,
który cyklicznie organizuje Starostwo Powiatowe. W tym roku,
podobnie jak w ubiegłym jarmark odbył się na Rynku w starej części
miasta. Na stoisku szkolnym prezentowane były ozdoby świąteczne
wykonane przez uczniów szkoły, choinki z piernika, rogaliki. Jak co
roku odwiedzających nasze stoisko częstowaliśmy ciasteczkami,
które upiekli uczniowie klas hotelarskich wraz z opiekującą się nimi
panią Zofią Fijałkowską. Stoisko szkolne obsługiwali uczniowie
Miłosz Krużel i Nikolas Skowron z klasy 4A, Jakub Głaz, Paweł
Wiech, Tomasz Kubisztal i Szymon Kierepka z klasy 2C, Alicja Król
i Paulina Łączak z klasy 3D, Wiktoria Bartkowicz, Laura Michoń i
Sylwia Pisarczyk z klasy 3A, Szymon Skrzyniarz, Kamil Socha,
Kamil Obara, Oskar Posłuszny, Szymon Klimczak i Michał Drabik z
klasy 1A, Ewelina Blicharz, Kamila Kalita, Patrycja Gakan i Jagoda
Puła z klasy 1D oraz Natalia Tylutka z klasy 2D. W trakcie jarmarku
uczniami opiekowały się: Zofia Fijałkowska, Teresa Szczepańska,
Iwona Żola, Marzena Roczniak i Marzanna Mazur – Witek.

Konkursy, olimpiady, sukcesy…
Olimpiada Przedsiębiorczości
W dniu 6 grudnia 2018 roku w naszej szkole odbył się szkolny etap
XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Olimpiady
Przedsiębiorczości to projekt dofinansowany ze środków
Narodowego Banku Polskiego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. W założeniach
Organizatorów Olimpiada Przedsiębiorczości łączy w sobie różne
cele: rozbudzanie i wzmacniania postaw oraz zachowań
przedsiębiorczych wśród uczniów, tworzenie pozytywnego klimatu
wokół działalności biznesowej, wypracowanie dla nauczycieli
przedmiotu wzorca dydaktycznego, służącego rozwijaniu
zainteresowań ekonomicznych u młodzieży uzdolnionej.W
szkolnych zmaganiach z przedsiębiorczości wzięło udział 8 uczniów

z klas III technikum: Wojciech Szostek, Dawid Tomasiewicz, Hubert
Mazgaj (3A), Adam Skop (3C) oraz Alicja Król, Dominika
Stefanowicz, Weronika Nowak, Monika Kopeć (3D). Uczestnicy
projektu musieli wykazać się wiedzą z następujących obszarów:
gospodarka rynkowa, rynek finansowy, rynek pracy,
przedsiębiorstwo, marketing, finanse, psychologia społeczna,
zarządzanie. Wiadomości z tych dziedzin sprawdzał test składający
się z 50 pytań zamkniętych o zróżnicowanym stopniu trudności.
Realizowana od 2005 roku Olimpiada Przedsiębiorczości ma status
jednej z największych w kraju. To innowacyjny projekt o
społecznym i pro przedsiębiorczym charakterze. Koordynatorem
przedsięwzięcia w szkole była pani Lubomira Trela.

Sukcesy w konkursie „ Dojrzała Dorosłość”
Szkolny Zespól projektu „W stronę dojrzałości” w składzie: Martyna Węglarz, Dominika
Pipała oraz Kinga Turosz zakwalifikował się do wojewódzkiego etapu konkursu „
Dojrzała Dorosłość”, który odbył się 13 grudnia 2018 roku w Przemyślu. W olimpiadzie
oprócz naszej szkoły wzięli udział uczniowie szkół z Dynowa, Trzciany oraz 4 szkół z
Przemyśla. Uczennica Kinga Turosz z klasy II d po dogrywce zdobyła II miejsce.
Kolejnym wydarzeniem w zmaganiach wojewódzkich był udział naszej młodzieży w
debacie. Nasz zespół stanowili: Natalia Tylutka, Wiktoria Beltramini Wiktoria Sanecka,
Klaudia Hasek, z klasy IId oraz Maksymilian Duszkiewicz
i Szymon Działo z klasy IIa
Wszyscy uczestnicy debaty otrzymali atrakcyjne nagrody: powerbanki, słuchawki
bezprzewodowe oraz głośniki. Szkoła za udział w projekcie tj. przeprowadzenie 25 zajęć
z tematyki projektu oraz prezentacje z wybranych tematów otrzymała urządzenia
wielofunkcyjne. Koordynatorem projektu i realizatorem wszystkich działań była Beata
Gruszecka nauczyciel biologii i wychowania do życia w rodzinie.

Szkolny konkurs wiedzy o HIV I AIDS
W naszej szkole corocznie 1 grudnia, z Okazji Światowego Dnia
Walki z HIV i AIDS, przeprowadzany jest szkolny konkurs wiedzy o
HIV I AIDS. Jak zawsze konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem.
W tegorocznej edycji konkursu wzięli udział uczniowie klas: Id, II a,
IId, IIIa. Poziom był bardzo wyrównany, dlatego też w celu
wytypowania zwycięzcy potrzebna była dogrywka .Laureatami
konkursu w kolejności zostali: Klaudia Hasek klasa II d, Wojciech
Morytko klasa II d, Amadeusz Majlinger klasa II a oraz Wiktoria
Beltramini z klasy II d .Laureatom gratulujemy , zachęcamy do
udziału w następnych konkursach. Warto sprawdzić swoją wiedzę ,
zawsze czekają atrakcyjne nagrody. Organizatorem konkursu była
pani Beata Gruszecka.

Wirtualny Festiwal Niepodległa z CEO
Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie w dniu 14 grudnia
2018 r. uruchomiło platformę , na której odbył się wirtualny Festiwal.
Szkoły biorące udział w projekcie „Młodzi w Akcji.
Wiwat niepodległość!” mogły zgłosić swój udział w
wydarzeniu. Wśród 148 zespołów z całej Polski znalazły
się dwa reprezentujące Zespół Szkół im. prof. J.
Groszkowskiego w Mielcu. Pierwszy zespół pod nazwą
“Dolina lotnicza”, składał się z uczniów klasy 2C: Karola
Wypaska, Piotra Ofiara, Szymona Posłusznego, Huberta
Kobylarza, Szymona Jezuita i Jakuba Głaza. W drugim
zespole “Galicjanki” były uczennice klasy 3A: Laura
Michoń i Wiktoria Bartkowicz oraz uczennice z klasy 2D:
Natalia Tylutka, Kinga Turosz, Wiktoria Sanecka i
Dominika Pipała. Organizatorzy przygotowali 6 zadań
rozłożonych w czasie od 9.30 do 12.30. Wśród pytań były
zadania dotyczące historii, a także patriotycznych
utworów muzycznych, które były ważne dla trzech
pokoleń. Były również zadania interaktywne gdzie zespoły

musiały przygotować filmowy przekaz dla następnych pokoleń na
zasadzie kapsuły czasu. Uczniowie przygotowywali również
graficzne informacje o
problemach “małych
ojczyzn”. Wśród
nagrodzonych zespołów
znalazł się jeden z
Zespołu Szkół w Mielcu.
Udało się to zespołowi
“Galicjanki”.
Opiekunem uczniów
biorących udział w
Festiwalu była pani
Marzanna Mazur –
Witek.

Szkolny konkurs z języka angielskiego
W dniu 28 listopada 2018 roku odbył się w naszej szkole konkurs z języka angielskiego. 45-minutowy test sprawdzał znajomość gramatyki
(czasy gramatyczne, strona bierna, okresy warunkowe, itp.), a także leksyki.
Uczniowie mieli za zadanie rozszyfrować słownictwo na poziome B2.
Ciekawym zadaniem dla uczniów okazało się tłumaczenie na język angielski polskich tytułów znanych i lubianych filmów anglojęzycznych.
Uczniowie wykazali się tutaj dużą wiedzą
na temat popularnych filmów amerykańskich i angielskich takich jak:
Zmierzch, Władca Pierścieni, Igrzyska Śmierci czy nawet stara, ale ciągle
chętnie oglądana Szklana Pułapka.
W konkursie wzięło udział 23 osoby z pięciu klas. Najlepsze wyniki uzyskali:
Amadeusz Majlinger z klasy IIA (45,5/57 pkt), Mikołaj Wojdyła z klasy IIIA,
który wraz Mateuszem Misina z klasy IIIE zajął ex aequo drugie miejsce
uzyskując 43 punkty na 57 możliwych.

Sukces uczennic ZS w konkursach literackich

1. W dniach 10-11 XII br. w salach Muzeum Armii Krajowej im. gen.
Emila Fieldorfa w Krakowie przeprowadzono trzeci, ostatni etap V
Ogólnopolskiego Konkursu - Lekcja historii i sztuki z Jackiem
Kaczmarskim. Zgodnie z regulaminem młodzież wzięła udział w dwóch
kategoriach: indywidualnej i grupowej. W pierwszej z nich tytuł laureatki
wywalczyła Katarzyna Soja (wyróżnienie), zaś Żaneta Skoczylas została
finalistką konkursu krajowego.
ZS dobrze zaprezentował się również zespołowo. Uczennice ostatniej klasy
technikum usług fryzjerskich w składzie: Magdalena Guła, Żaneta
Skoczylas, Katarzyna Soja i Weronika Ukleja ukończyły turniej na piątym
miejscu. Patronat nad imprezą objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Miasto Kraków, Fundacja Lotto, Województwo Małopolskie, Wydział
Polonistyki UJ i Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.
2. Katarzyna Soja (kl. IV TE) została laureatką XIX Krośnieńskiego
Konkursu Literackiego. Ogłoszenie wyników odbyło się podczas uroczystej gali zorganizowanej 18 grudnia w siedzibie Biblioteki Publicznej w
Krośnie. Na tegoroczną edycję zawodów wpłynęło 109 prac prozatorskich i poetyckich napisanych przez 72 autorów z terenu Polski
południowej. Decyzją jury drugą nagrodę w grupie wiekowej uczniów szkół średnich przyznano reprezentantce mieleckiego elektryka za
opowiadanie „Cukierek”. Warto podkreślić, że jest to drugie z rzędu wyróżnienie w tym konkursie – w ubiegłym roku praca Kasi zdobyła
trzecie miejsce.
3. Katarzyna Soja została również laureatką II Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śladami przodków. Ogłoszenie wyników odbyło się 7
grudnia br. w siedzibie organizatora, tj. w Bibliotece Publicznej w Strzyżowie. Motywem przewodnim tegorocznej imprezy było upamiętnienie
250. rocznicy zawiązania konfederacji barskiej. Opiekunem uczennic w tych konkursach był pan Dariusz Dudek.

Translation Master – eliminacje wewnętrzne
W grudniu, uczniowie Zespołu Szkół, wzięli udział w wewnętrznych eliminacjach do II Ogólnopolskiego Konkursu Tłumaczeniowego
„Translation Master” zorganizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące we Włocławku. Zadaniem uczestników pierwszego etapu było
przetłumaczenie trzech tekstów w ciągu 90 minut. Jeden z nich należało przełożyć z języka angielskiego na polski. W tym roku organizatorzy
zaproponowali fragment powieści detektywistycznej sir Arthura Conan Doyle’a „Pies Baskerville’ów”. Dwa pozostałe teksty uczniowie
tłumaczyli z języka polskiego na angielski. Były to fragmenty artykułów zaczerpniętych z „Polityki” oraz „Newsweeka”. Do drugiego etapu
translatorskich zmagań zakwalifikowały się prace uczniów klasy 4D,
Karoliny Prygi i Damiana Metlaka. Oceniać je będzie powołana przez
organizatora komisja konkursowa, w skład której wejdą specjaliści w
zakresie tłumaczeń. Ogłoszenie wyników nastąpi do końca lutego 2019
roku. Koordynatorem eliminacji wewnętrznych ogólnopolskiego
konkursu tłumaczeniowego była Magdalena Surdej.

Laureatka ogólnopolskiego konkursu
języka angielskiego
Karolina Pryga, uczennica klasy 4D technikum hotelarskiego, została
laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „World of
Languages Expert” zorganizowanego przez Wydawnictwo Synapsa. Lingwistyczne zmagania odbyły się pod koniec października. Zadaniem
uczestników było rozwiązanie testu obejmującego ciekawie skonstruowane pytania badające umiejętności ucznia w zakresie posiadanego
słownictwa, zwrotów, czytania ze zrozumieniem, komunikacji oraz gramatyki. Test konkursowy został przygotowywany w oparciu o
obowiązującą podstawę programową bazując na wszystkich dostępnych i wykorzystywanych w szkołach podręcznikach językowych wiodących
wydawnictw na rynku. Wyniki konkursu zostały ustalone przez niezależnych egzaminatorów.
Opiekunem naukowym laureatki jest Magdalena Surdej.

Spotkania, wydarzenia, warsztaty…
Otwarta Firma
Biznes przy tablicy
Po raz kolejny w tym roku uczniowie Zespołu
Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego wzięli
udział w projekcie Otwarta Firma-Biznes przy
tablicy w ramach Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości. Ta międzynarodowa
kampania ma promować świadomy rozwój,
aktywną postawę wobec życia i podejmowanie
biznesowych inicjatyw. W Polsce obchodzony
jest od 2008r. Pomysłodawcami Światowego
Tygodnia Przedsiębiorczości byli premier
Wielkiej Brytanii Gordon Brown, prezes
amerykańskiej Fundacji Kauffmana- Carl
Schramm i brytyjska rządowo- biznesowa
organizacja Make Your Mark. Szkolnym
koordynatorem projektu jest pani Natalia Trela.
W dniach od 19 do 23 listopada naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele firm, instytucji i przedsiębiorcy. Spotkali się z młodzieżą i
przeprowadzili szkolenia dotyczące biznesu, założenia własnej firmy, podatków, działalności. W każdym dniu w projekcie brało udział kilka
klas. Na każdym z tych spotkań młodzież zdobywała cenne informacje o firmach działających w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu, o
ich rozwoju, perspektywach i możliwościach zatrudnienia. Wszystkie spotkania miały na celu pomóc uczniom w wyborze drogi zawodowej.

Cykliczne warsztaty preorientacji zawodowej
W listopadzie i grudniu w naszej szkole zostały przeprowadzone cykliczne warsztaty preorientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum i Szkół
Podstawowych w dniach: 17 XI, 28 XI, 10 XII, 19 XII . 2018 r. z branży fryzjersko- kosmetycznej, hotelarskiej i mechatronicznej. Warsztaty
fryzjersko -kosmetyczne przeprowadziły nauczycielki fryzjerstwa, panie: Teresa Szczepańska, Marzena Roczniak, Iwona Żola . Młodzież
została zapoznana z pracą stylisty- fryzjera, z wyposażeniem stanowiska pracy, opieką nad klientem i zakresem usług fryzjerskich i
kosmetycznych. Po części wstępnej uczennice fryzjerstwa czesały przybyłym gościom różnorodne fryzury dzienne, sprawiając obustronną
radość i zadowolenie z poczucia piękna.
Podczas warsztatów hotelarskich pod kierunkiem pani Agnieszki Kusak młodzież mogła wykonać świąteczne smakołyki kulinarne wraz z ich
konsumpcją, zapoznać się z pracą kucharza w hotelu, sposobem podawania i dekorowania potraw .
Warsztaty mechatroniczne przeprowadził p. Robert Gancarczyk, który zainteresował uczniów urządzeniami laboratorium mechatronicznego,
głównie programowaniem robotów. Podczas warsztatów młodzież Gimnazjum i Szkół Podstawowych miała okazję zdobyć preorientację
zawodową , wzbudzić swe zainteresowania pod katem wyboru dalszej drogi edukacyjnej, zaś młodzież ZS doskonaliła swoje umiejętności
branżowe współpracując z młodszymi koleżankami i kolegami.

Spotkanie z dziennikarzem mieleckiego Korso- Arkadiuszem Łysoniem
W ramach spotkań z ciekawymi ludźmi w dniu 11 grudnia 2018 roku uczniowie
klas II b, II e, III c wraz z polonistkami: Haliną Bednarz i Lucyną Maryniak
uczestniczyli w spotkaniu z zastępcą redaktora naczelnego Korso, dziennikarzem
– Arkadiuszem Łysoniem. Młodzież miała okazję zapoznać się z działaniami
związanymi z wydawaniem największego tygodnia regionalnego na terenie
powiatu mieleckiego, z rozwojem i marketingiem firmy, poznać także pracę
dziennikarza.
Pan Arkadiusz Łysoń w formie ciekawej prezentacji przedstawił kulisy
dziennikarskiego fachu, działalność Agencji Wydawniczo-Reklamowej Korso.
Młodzież miała także okazję do zadawania pytań związanych z pracą
dziennikarza i działalnością firmy. Spotkanie zakończyło się mini- quizem i
wręczeniem nagród dla najuważniejszych słuchaczy. Spotkanie zorganizowały
panie: Halina Bednarz i Lucyna Maryniak.

Rozstrzygniecie konkursu na promocję szkoły
We wrześniu 2018r. Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na film i plakat promujący
szkołę oraz mural na łączniku między głównym budynkiem, a warsztatami szkolnymi.
Rozstrzygniecie konkursu odbyło się w grudniu 2018r. Nagrody, które ufundował p. o.
Dyrektor szkoły - pan Janusz Kotarba otrzymały:
-Weronika Kubicka kl. 4B za film promujący szkołę
-Gabriela Wagner kl. 3M za plakat promujący szkołę
-Oliwia Kamuda kl.1D za projekt i wykonanie muralu na łączniku między budynkiem,
a warsztatami szkolnymi.
Nagrodzone uczennice otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz bony podarunkowe o wartości
100zł.
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