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OSTATNI ETAP W ŻYCIU SZKOLNYM
Pożegnanie maturzystów

Dnia 29 kwietnia 2016 roku w Sali Kolumnowej Urzędu
Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyło się uroczyste
zakończenie roku klas czwartych. Absolwenci pożegnali się
ze szkołą, odbierając nagrody i świadectwa z wyróżnieniem.
KAROLINA I SEBASTIAN
Z czym Wam się kojarzy matura?
Najbardziej to z egzaminem dojrzałości, a także z ostatnim
etapem w życiu szkolnym.
Jak sądzicie, dlaczego maturę nazywamy egzaminem
dojrzałości?
Według nas, dlatego, że, aby przygotować się do niego,
musimy być dojrzali, no i dlatego, że kończymy szkołę
średnią i to już ostatni egzamin w technikum.
Którego przedmiotu boicie się najbardziej?
K: Języka polskiego ustnego i pisemnego.
S: Ogólnie ustnych.
Jak radzicie sobie z maturalnym stresem?
Na pewno nie obejdzie się bez stresu, ale myślimy, że
trzeba się wyluzować i nie martwić na zapas.
Co planujecie po maturze?
Studia lub pracę, ale wszystko zależy od tego, jak pójdą
matury.

Co będziecie wspominać po szkole, będziecie za nią tęsknić?
Na pewno będziemy tęsknić oraz wspominać zabawne sytuację z nauczycielami.
Obawiacie się dorosłego życia, co was przeraża albo co zachwyca?
Nie boimy się przyszłości, obecnie dobrze czujemy się w tej sytuacji.
ADRIAN I PATRYK RĄK
Z czym Wam się kojarzy matura?
Z wejściem w dorosłe życie.
Jak sądzicie, dlaczego maturę nazywamy egzaminem dojrzałości?
Dlatego, że sprawdza to czego się nauczyliśmy w szkole średniej oraz jest to wstęp do
dalszej ścieżki edukacji i dostania się na studia.
Którego przedmiotu boicie się najbardziej?
P.: Języka polskiego.
A.: Nie boje się żadnego przedmiotu, ponieważ uważam, że cały przerobiony materiał jest
łatwy.
Jak radzicie sobie z maturalnym stresem?
A.: Nie stresuję się, ponieważ mam już indeks na studia. Jedynie czego się obawiam to
ustnego polskiego.
P.: Nie stresuję się.
Co planujecie po maturze?
P.: Planuję pójść na studia, kierunek finanse i rachunkowość.
A.: Ja również planuję studia w tym kierunku, natomiast później chciałbym może założyć
własny biznes.

Ł. Chamera
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Co będziecie wspominać po szkole, będziecie za nią tęsknić?
Wspominać będziemy fajnych znajomych, niektóre lekcje i ciekawe osoby,
które na nie przychodziły, a także praktyki zawodowe.
Obawiacie się dorosłego życia, co was przeraża albo co zachwyca?
A.: Myślę, że nie ma czego się obawiać, wydaje mi się, że jest to z jednej
strony przepustka do zakładania własnej rodziny, dorosłego życia.
P.: Nie obawiam się, ponieważ myślę, że może to być ciekawe przeżycie.
MICHALINA OLEJNICZAK
Z czym Ci kojarzy się matura?
M.: Matura to egzamin dojrzałości, jest to dla mnie podsumowanie nauki
gimnazjalnej i w technikum, myślę, że znacznie wpływa na wyniki przyjęć na
studia.
Jak sądzisz dlaczego maturę nazywamy egzaminem dojrzałości?
M.: Ponieważ jest to podsumowanie wiedzy ze wszystkich lat szkolnych.
Którego przedmiotu boisz się najbardziej?
M.: Nie boję się żadnego przedmiotu, wydaje mi się, że jestem na tyle
przygotowana, że poradzę sobie ze wszystkim.
Co planujesz po maturze?
M.: Po maturze planuję pójść na studia, a także w tym czasie zdobyć
jeszcze dodatkowe  kwalifikacje.
Co będziesz wspominała po szkole, będziesz za nią tęsknić?
M.: Na razie nic nie wspominam, ponieważ chcę od niej odpocząć. Może w
późniejszym czasie będę umiała odpowiedzieć na to pytanie.
Obawiasz się dorosłego życia, co Cię przeraża albo co zachwyca?
M.: Nie, nic mnie nie przeraża, jestem przygotowana do dorosłości.
JAN ALEKSANDER POLICYDYS
Z czym Ci się kojarzy matura?
J.: Jest to kolejny egzamin, nic więcej.
Jak sądzisz dlaczego maturę nazywamy egzaminem dojrzałości?
J.: Głównie z powodu wieku osób, które piszą, zdają.
Którego przedmiotu boisz się najbardziej?
J.: Żadnego, dla mnie to wszystko jak rzut monetą, albo się uda, albo nie
uda.
Jak radzisz sobie z maturalnym stresem?
J.: Będę się stresował dopiero, gdy będę czekał na wyniki matury.
Co planujesz po maturze?
J.: Planuję studia, najpierw tu, natomiast później może wyjadę do Poznania.
Co będziesz wspominał  po szkole, będziesz za nią tęsknił?
J.: Raczej nie będę wspominał, po prostu zamknę ten rozdział.
Obawiasz się dorosłego życia?
Nie, czemu miałbym?
PAULINA OBSADNA
Z czym Ci się kojarzy matura?
P.: Dla mnie jest ogromnym stresem, już mi się matura po nocach śni, lecz
jednak czekam, kiedy już będzie, aby mieć to za sobą.
Jak sądzisz dlaczego maturę nazywamy egzaminem dojrzałości?
P.: Myślę, że dlatego, że jesteśmy już pełnoletni i po niej wchodzimy już w
dorosłe życie.
Którego przedmiotu boisz się najbardziej?
P.: Ustnego polskiego
Jak radzisz sobie z maturalnym stresem?
P.: Staram się na razie o tym nie myśleć, zobaczymy jak będzie przed samą
maturą, ale myślę, że najważniejsze to mieć pozytywne nastawienie.
Co planujesz po maturze?
P.; Zobaczymy,  jak pójdą matury, planuję studia we Wrocławiu na kierunku
ekonomia.
Co będziesz wspominać po szkole, będziesz za nią tęskniła?
P.: Będę, uważam, że mamy w szkole super nauczycieli, atmosferę, myślę,
że będę często do niej wracać i odwiedzać swoich nauczycieli
Obawiasz się dorosłego życia, co Cię przeraża albo co zachwyca?
P.: Kto by się nie obawiał?. Boję się, ale myślę, że każdy sobie jakoś radzi,
więc ja również powinnam.

Wywiady z maturzystami przeprowadziły: W. Żanińska , A. Iwańska

Maturzystki

Pożegnanie nauczycieli

Uroczyste pożegnanie maturzystów

Rozdanie nagród

A. Iwańska

W. Żabińska

Ł. Chamera

Ł. Chamera
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ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 
BEZ STRESU

MATURZYŚCI "PRZEBADANI"
WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH 

Krystian Machalica: Jak powinniśmy zaprezentować się na wejściu?
Agata Ast: No przede wszystkim pierwsze wrażenie jest najważniejsze,
czyli jak przygotowujemy się do rozmowy kwalifikacyjnej o jakieś
stanowisko pracy musimy zadbać o wygląd zewnętrzny, czyli odpowiedni
ubiór, czyli tak zwane dress code’y, czyli ubierzmy się biznesowo.
Najbardziej odpowiednie tutaj kolory to kolor niebieski, granatowy, elegancki
strój, wtedy mamy tę zasadę: jak nas widzą tak nas piszą, więc wygląd
zewnętrzny to jest pierwsza rzecz.
Następna rzecz, o której musimy wiedzieć, to idąc na rozmowę przygotujmy
się i dowiedzmy się czegoś o firmie. Nie ma nic gorszego, jak wtedy, gdy
przychodzimy, staramy się o stanowisko i nic nie wiemy o firmie. Warto
poczytać o tej firmie na stronach internetowych, a przede wszystkim
najwięcej powinniśmy się dowiedzieć o stanowisku na jakie aplikujemy.
Krystian Machalica: Jakie pytania ze strony pracodawcy padają
najczęściej?
Agata Ast: Najczęściej pracodawca pyta nas, dlaczego chcemy pracować
w tej firmie? I tutaj też musimy być przygotowani. Trzeba przedstawić kilka
argumentów, co nas przekonało, że o tę posadę się staramy. Pracodawca
będzie też chciał zweryfikować informacje, które zawarliśmy w naszych
dokumentach aplikacyjnych, czyli naszą wiedzę, nasze umiejętności, to co
napiszemy może sprawdzić. Jeżeli napiszemy, że mamy dobrą znajomość
języka obcego, to może nam nawet zadać pytania w tym języku. Jeśli
napiszemy, że świetnie znamy obsługę komputera, to w tym momencie
musimy być przygotowani na to, że będziemy musieli wykonać pewne
czynności. Pewnie nas zapyta o to ile chcielibyśmy zarabiać.
Krystian Machalica: Jak odpowiadać na to i inne, tego typu pytania?
Agata Ast: To jest jedno z trudniejszych pytań, bo jeżeli powiemy za dużo to
możemy stracić szansę otrzymania tego stanowiska, bo na przykład
pracodawca w ogóle nie przewiduje takiej pensji i może powiedzieć, że nie
stać go na takiego pracownika. No i wszystko jest uzależnione od tego, jak
bardzo zależy nam na tym stanowisku. Jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, że
naprawdę potrzebujemy pracy, nie startujmy z wysokiego pułapu. Za niska
kwota też może nas pokazać, że nie cenimy siebie, nie wiemy jakie są
warunki na danym stanowisku. Jak się przygotować? Najlepiej znaleźć
pewne informacje: jakie jest średnie wynagrodzenie na nasze stanowisko.
Oczywiście trzeba jeszcze wziąć pod uwagę daną miejscowość, dane
województwo, bo w różnych regionach Polski różnie się to kształtuje.
Krystian Machalica: Jakie są największe błędy jakie kandydaci
popełniają podczas rozmowy kwalifikacyjnej?
Agata Ast: Pierwsza rzecz, to co często słyszę to jest spóźnianie się na
rozmowy kwalifikacyjne, nieodpowiedni wygląd zewnętrzny, nie
przygotowanie się, bo pracodawcy zapytają o naszą wiedzę dotyczącą
firmy, stanowiska. Rozmawiałam wielokrotnie z osobami, które zajmują się
zatrudnianiem, czyli ktoś kto jest od zarządzania kadrami w firmie i znam
takie przykłady, że na 30 osób tylko dwie posiadały odpowiednie
umiejętności, które były w wymaganiach na dane stanowisko. Czyli my
dokładnie musimy czytać o co prosi nas i czego oczekuje pracodawca i czy
my faktycznie te umiejętności posiadamy. Bo okazuje się, że piszemy na
wszystko co jest, a później zastanawiamy się: jak to będzie? Ale niestety, im
węższa specjalizacja to na pewno nie obejdziemy tego, czyli nie aplikujmy
na te stanowiska, gdzie nie mamy wystarczających umiejętności, czy też
wykształcenia.
Krystian Machalica: Na którym etapie rozmowy kwalifikacyjnej
powinien pojawić się wątek finansowy dotyczący naszych przyszłych
zarobków. Z czyjej inicjatywy powinno wypłynąć te pytanie?

Agata Ast: To oczywiście różnie wygląda. Według mnie powinna to być rola
pracodawcy. My, jako kandydaci czekamy do ostatniej chwili w rozmowie,
bo prawidłowo przeprowadzona rozmowa wygląda tak, że to najpierw nam
pracodawca zadaje pytania, a potem powinien zapytać o to, czego my
byśmy chcieli się dowiedzieć. W tym momencie możemy zadawać pytania
m.in. o wynagrodzenie. Powinno być to jedno z wielu pytań. Możemy na
przykład zapytać o perspektywy rozwoju w firmie, o perspektywy awansu, o
pakiet socjalny, o narzędzia pracy jakie otrzymamy. Wśród tych pytań
powinniśmy zapytać o to, jakiego wynagrodzenia powinniśmy się
spodziewać.
Krystian Machalica: Podczas rozmowy powinniśmy być nachalni, czy
raczej spokojnie podchodzić do tematu i zadawać jak najmniej pytań?
Agata Ast: Trudne pytanie (śmiech). Nachalni na pewno nie. Tutaj liczy się,
tak jak mówiłam wcześniej i wygląd zewnętrzny i nasza kultura osobista. To
one będą o wszystkim decydować i albo się spodobamy pracodawcy w
ciągu tych kilku minut, albo nie. Na pewno nie możemy być nachalni, nie
możemy być niegrzeczni. Osoba, u której chcemy się zatrudnić nadaje ton
tej rozmowy, wyznacza czas i do tego musimy się dostosować. Pamiętajmy
więc o wysokiej kulturze osobistej, o poprawności językowej, nie wtrącaniu
się w zdanie i jeżeli nasz potencjalny pracodawca zakończy rozmowę
powinniśmy podziękować i wyjść.

Z panią Agatą Ast rozmawiał Krystian Machalica

Wśród tegorocznych absolwentów przeprowadzono ankietę dotyczącą
oczekiwań wobec szkoły, trafności wyboru kierunku i stopnia przygotowania
do matury. Pytania właściwe poprzedziła metryczka, z której wynika, że
odpowiedzi udzieliło 18 kobiet i 12 mężczyzn z klas o profilu: technik
ekonomista (5), technik spedytor (5), technik logistyk (7), technik obsługi
turystycznej (4), technik hotelarstwa (9).
Na pytanie czy Twoje oczekiwania wobec szkoły zostało spełnione
odpowiedzi twierdzącej udzieliło ponad 73 % ankietowanych.
Pytanie drugie dotyczyło trafności wyboru szkoły przez tegorocznych
absolwentów. Do nie do końca udanego wyboru przyznało się ok 7 %
ankietowanych, pozostali wybór uznali za trafny.
W pytaniu trzecim badano gotowość osób kończących szkolę do
kontynuowania nauki. Wśród naszych absolwentów znakomita większość,
bo aż 70 % zamierza podjąć dalszą edukację w szkole wyższej.
Pytanie czwarte miało na celu określenie ilości osób przystępujących do
matury. Jedynie niewielka część czyli 20% badanych nie zdecydowała się
na przystąpienie do egzaminu dojrzałości.
Ostatnie pytanie dotyczyło stopnia przygotowania naszych uczniów do
matury. Tutaj wyniki były dość zaskakujące, gdyż tylko ok 53% badanych
czuła się dobrze przygotowana.

Analiza odpowiedzi ankietowanych absolwentów pozwala na sformułowanie
następujących wniosków:
·  Większość badanych jest zadowolona z wyboru szkoły i spełniła ona ich
oczekiwania.
·  Nasi uczniowie będą kontynuować naukę w szkołach wyższych. Jedynie
niewielka grupa zamierza podjąć pracę zawodową.
·  Spory odsetek ankietowanej młodzieży zamierza przystąpić do matury,
choć tylko połowa przyznała się, że jest do niej dobrze przygotowana. 

Badania ankietowe przeprowadziły: A. Iwańska i W. Żabińska
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WIOSNA DLA OSKARA

21 marca 2016 r. w naszej szkole odbyła się impreza zorganizowana pod
hasłem: ,,Wiosna dla Oskara’’. Akcja miała na celu finansowe wsparcie
leczenia naszego szkolnego kolegi. Z tej okazji przygotowano wiele różnych
atrakcji: były upieczone przez uczniów ciasta, przeprowadzono licytację
zgromadzonych przedmiotów oraz konkurs na temat Zielonej Góry. Na
koniec dnia odbył się mecz siatkówki nauczyciele kontra uczniowie, gra była
bardzo zawzięta, a każdy z uczestników popisał się swoimi umiejętnościami.
Mimo iż przewaga była niewielka, młodzież musiała uznać w rozgrywce
wyższość belfrów. Zaangażowanie całej społeczności, niebywała energia i
radość, jaką wszyscy czerpali z faktu, iż wspieramy kolegę, to niewymierne
korzyści z akcji. Ponadto zebrane pieniądze pomogą w leczeniu Oskara.

Wywiad z Panią Renatą Muszkieta-Stawczyk, wicedyrektor ds.
opiekuńczo-wychowawczych

Skąd się wziął pomysł na zorganizowanie ,,Wiosny dla Oskara’’?
Pani Renata Muszkieta-Stawczyk: Pomysł wziął się właściwie stąd, że
kilka miesięcy wcześniej zgłosiła się do nas klasa 2a, do której należy
Oskar, z propozycją, by zorganizować sprzedaż ciast upieczonych przez
uczniów, a  pozyskane fundusze przeznaczyć dla Oskara. Okazało się, że
akcja zakończyła się sukcesem. Młodzież się zaangażowała, widać było
wsparcie z jej strony. Pomyśleliśmy wówczas, że można by było zrobić
trochę większą imprezę, a że akurat w kalendarzu pojawił się termin 21
marca (czyli Dzień Wiosny), to uznaliśmy, że tutaj można by było połączyć
dwa elementy. Z jednej strony, żeby ten dzień był luźniejszy od innych, bo
tradycja tego wymaga, a z drugiej, żeby spróbować pomóc Oskarowi.
Jak Pani ocenia ten dzień, czy wszystko poszło zgodnie z planem?
Pani Renata Muszkieta-Stawczyk: Ja ten dzień oceniam rewelacyjnie,
sądzę, że nie tylko wszystko poszło zgodnie z  planem, ale przerosło nasze
najśmielsze oczekiwania, ponieważ na spotkaniu samorządu, gdy ten
pomysł został zaproponowany, mówiliśmy  uczniom, aby porozmawiali ze
swoimi klasami, z kolegami i koleżankami, w jaki sposób mogliby się
włączyć w akcję. I po prostu nie wzięliśmy pod uwagę, że nasza młodzież
nie tylko stanie na wysokości zadania, ale zorganizuje wszystko tak
znakomicie.  Przyniesiono wiele fantów na aukcję, pojawiło się mnóstwo
ciekawych pomysłów. Jestem pełna uznania i podziwu dla uczniów, bo ich
entuzjazm, chęć działania i niesienia pomocy zasługują na pochwałę.
Jaką kwotę zebrano dla Oskara?
Pani Renata Muszkieta-Stawczyk: Zebrano ponad 5 tysięcy złotych, cała
suma została przeznaczona na konto Fundacji, która opiekuje się Oskarem.
Czy jest coś, co by Pani zmieniła w organizacji przedsięwzięcia?
Pani renata Muszkieta-Stawczyk: Na obecną chwilę jestem pod wrażeniem
przeprowadzenia tej akcji, oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że można
było więcej, inaczej, lepiej, ale to była impreza organizowana w dosyć
krótkim czasie, raczej spontaniczna, a mimo to bardzo dobrze zaplanowana.
Natomiast  gdyby w przyszłości zdarzyło nam się organizować kolejna taką
akcję,  to zdecydowanie „Wiosna dla Oskara” będzie wzorem.

Rozmowę przeprowadziły: W. Żabińska, A. Iwańska

Mecz siatkówki

Sprzedaż słodkości

Wywiad z Klaudią Dziub, uczennicą klasy 2a, organizatorka akcji:

Skąd się wziął pomysł na zorganizowanie ,,Wiosny dla Oskara’’?
Klaudia: Oskar to mój kolega z klasy, wstyd nie pomóc koledze. Cała nasza
klasa 2ae bardzo się przejęła i próbowała nagłośnić problem, uzyskaliśmy tu
znaczące wsparcie wychowawczyni oraz dyrekcji szkoły.
Czy jest coś, co byś zmieniła w tym dniu, w jego organizacji?
Klaudia: Myślę, że organizacja była wspaniała, wszyscy niezależnie od
klasy zgrali się, każdy miał tylko jeden cel.
Podobała Ci się ta akcja?
Klaudia: Tak, to był przejaw ludzkiej bezinteresowności.  Jak widać można
pomagać innym poprzez zabawę.
W jaki sposób pomagałaś?
Klaudia: Nadzorowałam stanowisko z ciastami klasy 2ae.
Jak oceniasz ten dzień, czy wszystko poszło zgodnie z planem?
Klaudia: Było lepiej niż myślałam. Każdy w jakiś sposób pomógł. Wydaje mi
się, że najlepiej bawiliśmy się na meczu siatkówki nauczyciele kontra
uczniowie.

Rozmawiały: A. Iwańska, W. Żabińska

W. Żabińska

A. Iwańska
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Karaoke dla Oskara Sprzedaż ciastek

Konkurs Wiedzy o Zielonej Górze Za chwilę rusza licytacja

Organizatorzy aukcji Grali z poświęceniem

Grali z pasją Lecz nie wynik był ważny, a cel...

W. Żabińska A. Iwańska

W. Żabińska A. Iwańska

W. Żabińska W. Żabińska

W. Żabińska A. Iwańska
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16 MEDALI DLA NASZYCH
LEKKOATLETÓW

We wtorek 19 kwietnia na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Zielonej Górze odbyły się Międzyszkolne Zawody Lekkoatletyczne.
Uczniowie naszej szkoły poradzili sobie znakomicie zdobywając łącznie 16
medali.
Nietrudno zgadnąć, że w klasyfikacji medalowej panowie okazali się lepsi od
pań, jednakże dziewczyny zaprezentowały się wybornie stając na podium
pięciokrotnie. Jedyną złotą medalistką wśród dziewcząt była Małgorzata (dla
przyjaciół “Gosia”) Nowak z klasy 3FL, która okazała się najlepsza w biegu
na 400 metrów (jedno okrążenie wokół murawy). Poniżej prezentuje
klasyfikację medalową pań.

Pozycja Imię i nazwisko Klasa Konkurencja

Pierwsza Małgorzata Nowak 3 FL  Bieg na 400 metrów

Druga Julia Mudrecka 1 AE Rzut dyskiem

Trzecia Dominika Letkiewicz 2 AE Trójskok

Trzecia Julia Buczyniak 1 BE Pchnięcie kulą

Trzecia Paulina Wojtkowiak 1 AE Rzut oszczepem

Panowie zdobyli natomiast 11 medali. Tutaj na największe wyróżnienie
zasługuje uczeń klasy 2 ET Patryk Michalski, który dwukrotnie sięgnął po
złoto. Raz w konkurencji biegu na 110 metrów przez płotki, a drugi raz
podczas skoku w dal. Trzeci i ostatni złoty medal wśród panów należy do
Jacka Kurkowskiego z klasy 1 ET. Był on najszybszy wśród sprinterów na
100 metrów. Co warto zauważyć -  trzy złote krążki, wszystkie trafiły do
uczniów klas turystycznych. W sztafecie 4x100 metrów biegli: Patryk
Michalski 2 ET, Krzysztof Koman 3 AE, Mateusz Marciniak 3 EL i Jacek
Kurkowski 1 ET)
Czwórka naszych zawodników zakończyła zawody na 3. miejscu. Cóż…
Jak śpiewał Ryszard Rynkowski “ Dziewczyny lubią brąz…"

Pozycja Imię i nazwisko Klasa Konkurencja

Pierwsza Patryk Michalski 2 ET Bieg na 110 metrów przez
płotki

Pierwsza Patryk Michalski 2 ET Skok w dal

Pierwsza Jacek Kurkowski 1 ET Bieg na 100 metrów

Druga Mateusz
Marciniak

3 EL Skok w dal

Trzecia Krzysztof Koman 3 AE Bieg na 200 metrów

Trzecia Krzysztof Koman 3 AE Bieg na 400 metrów

W konkurencji biegu sztafetowego na 4x100 metrów brąz zdobyli:

Imię i nazwisko Klasa

Patryk Michalski 2 ET

Krzysztof Koman 3 AE

Mateusz Marciniak 3 EL

Jacek Kurkowski 1 ET

Jeśli chodzi o klasyfikację medalową najpopularniejszym kolorem był
brązowy.

Medal Liczba uzyskanych medali

Złoty 4

Srebrny 2

Brązowy 10

Relację z zawodów przygotował Krystian Machalica

Patryk Michalski 110 m ppł.

Bieg na 800 m

W. Żabińska

A. Iwańska`
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Skok w dal - Dominiki Letkiewicz Bieg na 100 m ppł.

III m-ce Julii Buczyniak I m-ce naszego zawodnika

Finisz biegu na 100 m III m-ce miejsce Dominiki

III m-ce Krzystofa Komana Nasi medaliści
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