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Zakończenie roku szkolnego

Poczet sztandarowy

Zakończenie roku szk.

Najlepszy uczeń Wychowawca klasy 3 em

     Nietypowo, bo w środę (19.06.), nastąpiło oficjalne zakończenie roku
szkolnego. Już o 9.00 (zanim na dworze i w auli temperatura
przekroczyłaby 30 stopni Celsjusza) rozpoczęła się akademia. W czasie
uroczystości przede wszystkim pożegnaliśmy uczniów klas trzecich
zasadniczej szkoły zawodowej (3 em - wych. J.Kowalczyk, 3 m - wych.
A.Mielczarek, 3 k - wych. I.Szwedo - Makowska, 3 f - wych. M.Poterała).
Tym, którzy uzyskali najwyższą  średnią ocen, wręczone zostały dyplomy i
nagrody (najlepszą absolwentką szkoły była Klaudia Dąbrowska z klasy 3f,
a najlepszym uczniem - Mateusz Mamrot z 3 tfg). Wyróżniono także
uczniów pozostałych klas. Po krótkim programie artystycznym pani dyrektor
złożyła wszystkim życzenia wakacyjne. Świadectwa rozdane zostały już w
pracowniach przez wychowawców. O godz. 10.00 można było zamienić
szkolne mundurki na szorty i japonki :0. 
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Akademia

Najlepsza uczennica, 3 kNajlepsza absolwentka, 3 f

Akademia

.

Zakończenie roku

Rozdanie dyplomów

Wręczanie dyplomów Dyplomy
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Teoria i praktyka

Egzamin pisemny 18.06.

Komisja egz.

.

Klasa 3 tfs

.

Klasa 3 tg

17 czerwca ruszyły egzaminy zawodowe.
Składały się one z dwóch części: pisemnej i
praktycznej.W tym roku szkolnym zdawali je
uczniowie klas trzecich (3 k, 3 tg, 3 tfs) w trzech
kwalifikacjach zawodowych:

T.06. - sporządzanie potraw i napojów,
A.19. - wykonywanie zabiegów fryzjerskich,

A.23. - organizowanie i nadzorowanie transportu.
Część pisemna polegała na rozwiązaniu pytań
testowych w ciągu 60 minut. Kolejny etap to
egzamin praktyczny (już od soboty 22.06.).
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Egzamin zawodowy

egzamin T.06

Egzamin praktyczny

Egzamin 18 czerwca Egzamin zawodowy

.

Egz. praktyczny

      Chociaż trwają już wakacje, to uczniowie klas trzecich technikum i
zasadniczej szkoły zawodowej nie mają jeszcze wolnego. Tuż po
zakończeniu roku szkolnego musza przystąpić do egzaminu praktycznego.
Klasa spedytorów zmierzyła się z zadaniami opierającymi się głównie na
obliczeniach, natomiast fryzjerzy i kucharze ćwiczenia wykonywali z
użyciem sprzętu typowego dla swojej profesji. I tak w pracowni
gastronomicznej należało przygotować zgodnie z przepisem np. kotlety
ziemniaczane z surówką i napojem truskawkowym, na co było 120 minut.
Styliści fryzur natomiast w ciągu 180 minut musieli umyć, wysuszyć i
ostrzyc – wg polecenia – włosy. Wyniki pracy będą znane w sierpniu.
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Najlepsi uczniowie w Mediatece

.

21 czerwca w nowo otwartej piotrkowskiej
Mediatece odbyło się uroczyste wręczenie
nagród i dyplomów najlepszym uczniom w
mieście. Naszą szkołę reprezentowali:
Maciej Gębicki jako najlepszy absolwent
Technikum Gastronomiczno-Usługowego,
Klaudia Dąbrowska – najlepsza absolwentka
Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Mateusz
Mamrot, który okazał się najlepszym uczniem
szkoły. Cała trójka znalazła się w zacnym gronie
najwybitniejszych uczniów piotrkowskich i
odebrała nagrody z rąk Prezydenta Pana
Krzysztofa Chojniaka. Po uroczystości nastąpił
poczęstunek powiązany ze zwiedzaniem
Mediateki.
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Urodzinowa galaretka 

Stoisko ZSP 4

Goście na stoisku
Przygotowania w pracowni

W pracowni

Nasze stoisko

     W piątek 31 maja rozpoczęły się miejskie
obchody dnia urodzin ulicy Słowackiego. W tym
roku mają trwać trzy dni i łączyć się z innymi
imprezami, np.: Juwenaliami czy Dniem
Dziecka. 
Naszym zadaniem pierwszego dnia było
zorganizowanie na deptaku stoiska promującego
ZSP 4. Przygotowaliśmy kolorowe galaretki 
z bitą śmietaną. Desery rozeszły się w oka
mgnieniu. Rozpiętość wiekowa gości była
ogromna: od przedszkolaków, nastolatków,
absolwentów naszej szkoły (gorąco pozdrawiamy
Maćka!) aż po słuchaczki uniwersytetu III wieku
[na zdjęciu poniżej]. 
    Bezchmurne niebo i sielankowa atmosfera
imprezy tworzyły wakacyjny klimat. 
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Wolontariat

Logo

Redakcja "Spinacza"

redaktor naczelny: Edyta Świderska
z-ca redaktora naczelnego: Magdalena Rol

spinacz_redakcja@wp.pl

Spinacze

    
     Szkolne Koło Wolontariatu podsumowało
swoją działalność i wypadło ono imponująco.
Nasi wolontariusze współpracują na stałe  
z piotrkowskimi instytucjami, np. : Schroniskiem
dla Zwierząt, Schroniskiem dla Bezdomnych czy
Domem Pomocy Społecznej. Pomagają
potrzebującym, organizując na terenie szkoły
różnego rodzaju zbiórki (odzieży dla
bezdomnych, czy karmy dla zwierząt). Od lat
świadczą też usługi stylizacji fryzur wśród
podopiecznych Domu Opieki.
    Informujemy przy okazji, że w czerwcu
Piotrków Tryb. jest gospodarzem
Międzynarodowego Festiwalu Wolontariatu. Na
imprezę przyjechali wolontariuszy z kraju i zza
granicy. W związku z tym w gościliśmy w naszej 
szkole grupę Amerykanów, którzy rozegrali mecz
koszykówki z drużyną uczniów z I LO. 

Schronisko dla bezdomnych

W Domu Opieki Społecznej

W Domu Opieki Społecznej

Amerykańscy wolontariusze

.

Wakacje
już od 19 czerwca!!!
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