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Staż zawodowy w Paryżu

Karnawalowy Zawrót GlowyEkologiczne kreacje

   W dniach 05.10.2014 – 25.10.2014  r. grupa 20 uczniów
technikum w zawodzie technik informatyk i technik usług
fryzjerskich uczestniczyła w 3-tygodniowym stażu
zawodowym w Paryżu. Celem projektu było zdobycie
nowych umiejętności zawodowych poszukiwanych na
europejskim rynku pracy. Do podstawowych zadań
informatyków należało serwisowanie sprzętu
komputerowego, zapoznanie się  z ofertą handlową 
i wyceną podzespołów serwisowanego sprzętu
informatycznego. Fryzjerki pracowały w sieci salonów
fryzjerskich Un Look Pour Tous. Do ich obowiązków
należało mycie, modelowanie, farbowanie i strzyżenie
włosów. Wyjazd był także okazją do poznania kultury
francuskiej, tradycji, atrakcji turystycznych oraz
sprawdzenia swoich umiejętności językowych. Uświadomił
nam, że dobrze przygotowany merytorycznie i praktycznie
człowiek, ma możliwość znalezienia pracy w całej Europie.  
   Opiekę nad uczniami sprawowali panowie: Tomasz
Stoczkowski i Janusz Sagan.
   Autorką i koordynatorem projektu była pani Lidia Gruda.

                  "Karnawałowy zawrót głowy"

01.02.2015 r. w Bychawskim Centrum Kultury odbyła się
trzecia edycja pokazu „Karnawałowy Zawrót Głowy” pod
hasłem: ”Pod dachami Paryża”. Inspiracją  pokazu fryzur i
mody ekologicznej był pobyt uczniów  na stażu we Francji.
Uczennice i nauczycielki tworząc własną kolekcję strojów
zastosowały materiały wtórne (papier, folia, gazety). Światła
reflektorów, muzyka francuska, prezentacje o Paryżu,
wprowadziły publiczność w klimat stolicy mody. Największe
owacje wzbudził pokaz sukien ślubnych oraz występ
chłopców, którzy w tle teledysku „Jole taxi”, zaprezentowali
samochód napędzany siłą mięśni. Szkolna grupa taneczna
uświetniła pokaz  swoimi występami. 

                       Pierwszy semestr nauki już za nami.
        Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wydarzeń.
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Ślubowanie klas I

Święto Szkoły 2014

Akademia z okazji Święta Niepodleglości

Międzyszkony Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

                                               Święto Szkoły 

Wrzesień to w naszym szkolnym kalendarzu czas, kiedy uczniowie klas I
poznają postać Patrona naszej szkoły mjr. Henryka Dobrzańskiego
"Hubala". Uczestniczą w Konkursie wiedzy o Patronie szkoły, przygotowują
plakaty przedstawiające szlak żołnierzy Hubala, uczestniczą w Biegach
Przełajowych im. Hubala. Zwieńczeniem tych działań jest Święto Szkoły, w
czasie którego uczniowie składają ślubowanie na Sztandar Szkoły. Zgodnie
z tradycją, przygotowaniem Święta Szkoły zajmują się uczniowie klas IV
technikum wraz ze swoimi wychowawcami. Tegoroczną uroczystość
przygotowały klasy : IV TI/TM , IV TPS z wychowawczyniami: p. Urszulą
Wilkołazką, p. Agnieszką Siek.

                       
                             Narodowe Święto Niepodległości

W dniu Święta Niepodległości uczniowie naszej szkoły włączyli się w gminne
obchody 96 rocznicy odzyskania niepodległości. Swoim występem
artystycznym w kościele w Bychawie uświetnili tę uroczystość. Po mszy
świętej  Poczet Sztandarowy i delegacja uczestniczyła w uroczystości
składania wieńców pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego.12 listopada w
szkole odbyła się uroczysta akademia poświęcona obchodom Narodowego
Święta Odzyskania Niepodległości, mówiąca o trudnej drodze Polaków do
wolności. Akademię przygotowali uczniowie z klasy III TPS, wspomagani
przez kolegów z klasy IV i I, z wychowawcą panem Januszem Saganem.
Rok 2014 obfitował w ważne  rocznice:100 rocznica wybuchu I wojny
światowej, 75 rocznica napaści Niemiec na Polskę, 75 rocznica powstania
Polskiego Państwa Podziemnego, 70 rocznica zdobycia Monte Casino, 70
rocznica powstania warszawskiego, 25 rocznica pierwszych wyborów
parlamentarnych. Z tej okazji, z inicjatywy Burmistrza Bychawy, 28 września
odbyła się uroczystość patriotyczna pod hasłem:” Rocznice 2014".
Wzięli w niej udział uczniowie naszej szkoły, przygotowani przez pana
Andrzeja Pietrzaka.

              Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

14 listopada, po raz piąty, odbył się w naszej szkole międzyszkolny Konkurs
Recytatorski Poezji Patriotycznej pod hasłem: „Żadne miejsce nie powinno
być milsze dla Ciebie od Ojczyzny”. W tym roku konkurs  po raz pierwszy
odbył się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Lubelskiego
p. Pawła Pikuli. Udział w nim zgłosiło 33 uczestników.
Recytację uczniów oceniało jury w składzie : p.Barbara Cywińska - dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie, p.Urszula Pytlak  - nauczyciel
bibliotekarz, p.Anna Siek- polonistka.      
W kategorii szkół gimnazjalnych najlepsi okazali się:Oskar Mituła
z Gimnazjum Nr 1 w Bychawie, II miejsce –Agata Smerdel z gimnazjum 
w Tarnawce, III miejsce Gabriela Paździor z gimnazjum w Mętowie
i Karolina Grodzińska z Gimnazjum Nr 1 w Bychawie.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych: I miejsce Małgorzata Minik 
z Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach, II miejsce Konrad Małek 
z naszego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, III miejsce Justyna Iwaniak 
z Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach.             
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Sportowy Okrąły Stół

Akcja pobierania krwi

                                                WF z klasą
Nasza szkoła przystąpiła do programu WF z klasą ,który ma na celu
poprawę jakości zajęć wychowania fizycznego, zwiększenie
zainteresowania sportem i aktywnością fizyczną oraz promocję zdrowego
stylu życia wśród młodzieży i dorosłych. 29.10.2014r. odbył się Sportowy
Okrągły Stół - debata poświęcona udoskonaleniu zajęć wychowania
fizycznego w naszej szkole. Wzięło w niej udział 41 uczniów. Debatę
prowadziła koordynator projektu pani Joanna Mendykowska i  pani
Katarzyna Maciejczyk . W obradach uczestniczył pan dyrektor Jerzy
Sprawka. Uczniowie pracowali w grupach, a następnie prezentowali na
forum swoje opinie na temat wychowania fizycznego w naszej szkole,
przedstawiali propozycje zmian i uatrakcyjnienia zajęć. Wniosków  było
wiele, ale ich realizacja  nie  zależy tylko od nas, nauczycieli  i dyrekcji,
potrzebne jest wsparcie organu prowadzącego szkołę.

                          Zostań Honorowym Dawcą Krwi

Krwiodawstwo w naszej szkole funkcjonuje już od paru lat .
Współpracujemy  z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
SP ZOZ w Lublinie. Z każdą akcją przyłączają się kolejni chętni, by dzielić
się z innymi tym, co mają najcenniejszego. Cieszy fakt, że nasi absolwenci
nadal uczestniczą w akcjach oddawania krwi ,a także to, że do akcji
dołączają dziewczęta i nauczycielki. W tym semestrze odbyły się dwie akcje
krwiodawstwa (wrzesień, grudzień), w czasie których oddano około 26 litrów
krwi.3.12.2014 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z p. Małgorzatą
Borowską- koordynatorką akcji „Transplantacja jestem na tak.Przyłącz
się do nas ". Celem akcji jest zmobilizowanie jak największej liczby osób do
popularyzowania wiedzy na temat dawstwa i transplantacji tkanek i
narządów.             

                                Nie samą nauką żyje uczeń

Klasa II TPS, z wychowawczynią panią Katarzyną Maciejczyk i panem
Andrzejem Pietrzakiem, zorganizowała  wycieczkę do Lublina, by połączyć
naukę z zabawą. Swój pobyt rozpoczęła od obejrzenia filmu„Miasto 44”, w
kinie Ciemna City.Po filmie udali  się na tor gokartowy „Cartmax”, gdzie
czekało na nich 1,5 godzinne szaleństwo  na torze. Odbyły się nawet
klasowe zawody.  Trzy osoby, które uzyskały najlepszy czas otrzymały
pamiątkowe puchary z wygrawerowanym napisem i logiem toru. Klasyfikacja
była następująca: I miejsce – Rekiel Arkadiusz, II miejsce – Augustynowicz
Adrian, III miejsce – Goch Przemysław. Dla całej klasy, na czas pobytu
,został udostępniony VIP Room z gorącą pizzą. Jazda na gokartach okazała
się wspaniałą ,pełną wrażeń zabawą i niezapomnianą przygodą.         

  
                               Świąteczne kiermasze

14.12.2014 r. uczennice klasy I TIUF, wraz z wychowawczynią p. Joanną
Mendykowską ,wzięły udział w kiermaszu ozdób i stroików świątecznych w
Bychawskim Centrum Kultury. Na stoisku wystawiono wykonane przez
uczniów i nauczycieli bombki ze wstążki atłasowej, bombki ozdobione
techniką decoupage, quillingowe i szydełkowe gwiazdki, papierowe kule oraz
aniołki. 
W dniach 16 i 17.12. 2014 r . uczennice zorganizowały i przeprowadziły taki
kiermasz ozdób świątecznych w szkole. Poza stroikami i ozdobami na
stoisku znalazły się  także świąteczne ciasteczka: amoniaczki, pierniki oraz
ciasteczka cynamonowe. Nasza szkoła włączyła się również do akcji
pomocy dla Kornelii.
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Wybieramy najciekawsze książki

Wycieczka do Polkowic

                     Wyjazd do fabryki Volkswagena

W listopadzie dziesięciu uczniów naszej szkoły uczących się w klasach
technik pojazdów samochodowych uczestniczyło w wycieczce do fabryki
silników Volkswagena do Polkowic. Wyjazd organizowany był w ramach
projektu unijnego „Szkoły dobrych umiejętności” . Produkuje się tam
wysokoprężne jednostki napędowe o najnowocześniejszej konstrukcji. Silniki
z Polkowic trafiają do nowoczesnych montowni pojazdów w Polsce –  a
także do  Niemiec, Czech, Portugalii, Hiszpanii, Indii, Meksyku, USA  i RPA.
Wizyta w fabryce pozwoliła o wiele szerzej spojrzeć na zastosowanie
nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz spedycyjno-logistycznych 
w procesie produkcji silników. Po wizycie w fabryce uczniowie zwiedzili 
9-cio tysięczne  miasto Polkowice oraz starówkę w Głogowie.

                                     Czytać każdy może

28.01.2015 r. odbyły się w naszej szkole Ogólnopolskie Wybory Książek.
Pomysłodawcą akcji była redakcja czasopisma „Biblioteka w szkole” oraz
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. W głosowaniu wzięło
udział 170 uczniów. Nad jego przebiegiem  czuwała komisja w składzie:
Aneta Zarosińska, Ewa Sawa, Ewelina Kulka. Na podstawie oddanych
głosów sporządzona została lista 55  najciekawszych książek. Celem akcji
było poznanie faktycznych zainteresowań czytelniczych uczniów, oraz
dostosowanie księgozbiorów bibliotek do ich zainteresowań. Była to kolejna
akcja  promująca czytelnictwo w tym roku szkolnym. We wrześniu
uczniowie klas trzecich włączyli się do akcji Narodowego Czytania Trylogii
Henryka Sienkiewicza  zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Zawody w tenisie stołowym

Wręczenie stypendium Prezesa RM Michałowi Zarosińskiemu

                 Prymusi w I semestrze roku szkolnego 2014/15
  
W I semestrze stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał Michał
Zarosiński  z klasy III TPS, stypendium Starosty Powiatu Lubelskiego
przyznano Izabeli Sujce  z klasy III Tiuf. Najwyższe wyniki nauczania
uzyskali uczniowie: Michał Zarosiński-4, 63 klasa III TPS, Izabela Sujka-
4,54 klasa III Tiuf, Zaręba Paweł -4,50  klasa III Tiuf, Ziarkowska Dorota-4,43
klasa III Tiuf, Poleszak Piotr-4,31 klasa I Tiuf , Makuła Ewelina-4,29 klasa III
Tiuf, Ewa Sawa-4,22  klasa II Tiuf, Pawlas Katarzyna-4,21 klasa III Tiuf,
Milanowska Magda-4,21 klasa IIII Tiuf, Milanowski Krzysztof-4,21 klasa
ITiuf, Nakonieczny Marek -4,21 klasa IV TiM, Klaudia Nawrocka-4,15 klasa
III Tiuf, Kaźmirski Marcin-4,12 klasa IV TiM, Znój Beata-4,11 klasa I Tiuf,
Krzysiak Tomasz-4,06 klasa II Tiuf, Korba Agata-4,00 klasa I Tiuf i Wójcik
Paweł-4,00 klasa IV TiM.   

                                 Najlepsi sportowcy szkoły
W ocenie uwzględniano: udział uczniów w zawodach sportowych,
aktywność, frekwencję, posiadanie odpowiedniego stroju na zajęciach. 
Najlepsi sportowcy :
Chłopcy :
1 .Pizoń Adrian klasa IV Ti – 80 pkt, 2. Nakonieczny Marek klasa IV Ti
–68 pkt., 3. Moczybroda Krzysztof klasa III Tps – 67 pkt.
Dziewczęta:
1. Winiarczyk Aleksandra  - klasa ITI/Tiuf – 32 pkt.,2. Pawlas Katarzyna
klasa III Tiuf – 26 pkt., 3. Kulka Ewelina  - klasa II Tiuf  - 23 pkt.
Najbardziej usportowiona klasa:
Chłopcy:1.klasa IV TiM – 112 pkt., 2.klasa III Tps – 66 pkt.,                       
3. klasa II Tps - 40 pkt.
Dziewczęta: 1.klasa II Tiuf - 40 pkt., 2. klasa I Tiuf- 29 pkt ,             
3.klasa III Tiuf - 20 pkt.                     
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