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Nadszedł czas, aby po raz kolejny podjąc wyzwanie,
które stawia przed nami szkoła. Trzeciego września
rozpoczął się rok szkolny 2018/19. Uczniowie o
godzinie 9:00 stawili się na apelu rozpoczynającym
kolejny rok edukacji, ale nie tylko to było powodem
uroczystości. 
Pani dyrektor w swoim przemówieniu wspomniała
również o wydarzeniach z 1 września 1939 roku i
żołnierzach poległych w obronie kraju. 
Z uwagi na to, że szkoła funkcjonuje pod patronatem
Obrońców Westerplatte zawsze temat wojny i
tragicznych zdarzeń, które miały miejsce co roku
 zostaje poruszony przez p. Dyrektor Małgorzatę
Cieślak.
Kilka poruszających serce zdań o ludziach dzięki
którym mamy możliwość w spokoju chodzić do szkoły
bezpiecznymi ulicami miast zawsze dodaje element
zadumy i chwilę zastanowienia nad otaczającym nas
światem. Doceńmy, więc ten fakt i z tego tytułu w tym
roku postarajmy się wykorzystać możliwość
bezpiecznej edukacji w wolnym kraju i zróbm co w
naszej mocy, aby  na koniec roku mieć poczucie, że
daliśmy z siebie wszystko. 

Ponadto w szkole zostały utworzone nowe klasy:

I EH 
(ekonomiczno- handlowa) 
- wychowawca Małgorzata Jakś

I LR 
(logistyk- organizacja reklamy) 
- wychowawca Daria Grzelak- Gołąb

I SM
 (mechanik pojazdów samochodowych- mechanik)
 - wychowawca Katarzyna Trzcińska

I wielozawodowa 
(szkoła branżowa I stopnia) 
– wychowawca Aneta Klimkiewicz



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 7 11/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Nieregularnik

Nauczycieli którzy uzyskali awans zawodowy:
p. P. Wolna – awans na nauczyciela kontraktowego
p. M. Tęsiorowski – awans na nauczyciela
mianowanego
p. M. Lasota – awans na nauczyciela mianowanego
P. J.Cieślak –awans na nauczyciela dyplomowanego
Nauczycielski awans zawodowy to przede wszystkim
nagroda za cierpliwość i wysiłek włożony w
przekazywanie wiedzy młodym ludziom. Godziny
spędzone na poprawianiu błędów i tłumaczeniu, że nie
należy się ich bać, a uczyć się na nich i wyciągać
daleko idące wnioski. Nie zawsze jest to proste.
Czasem może się nie udać, ale największą
satysfakcją dla nauczyciela jakiegokolwiek przedmiotu
jest świadomość że za kilka lat po skończeniu szkoły
pójdą dalej z wiedzą przekazaną właśnie w szkole i
będą osiągać wielkie rzeczy. Oczywiście wszystko
zależy od chęci i ambicji których również uczymy się
w szkole.
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Rowerzyści wyruszyli na Rajd „Szlakiem Miejsc
Pamięci Ofiar II Wojny Światowej” który zorganizował
Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli. Z Zespołu Szkół
Zawodowych nr 1 pojechali uczniowie z klasy 2 aw, 2
bw oraz 3 TLR z panią Małgorzatą Olizarowska oraz
panem Pawłem Rakowskim. Mimo deszczowej
pogody przejechali ponad 30 kilometrową trasę.
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"Od 25 czerwca do 20 lipca 2018 r,II grupa (8
chłopców) uczestników projektu „WIRTUALNA
NAUKA – RZECZYWISTE UMIEJĘTNOŚCI”
realizowanego w ramach EFS RPO Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020 odbywała staż w firmie
Norautron S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli. 
Stażyści poznawali specyfikę pracy na rzeczywistych
stanowiskach oraz zdobywali nowe doświadczenia
zawodowe związane z wybraną specjalnością.
W wyniku pracy w Norautronie S.A. uczestnicy
nabywali wiedzę, kompetencje i umiejętności m.in. w
zakresie:
• przygotowywania wysyłek;
• zasad doboru wyposażenia magazynowego do
przechowywanych zapasów;
• dokonywania ilościowego i jakościowego odbioru
towaru;
• zapoznania z warunkami przechowywania i
transportu towarów;
• organizowania czynności związanych z procesami
magazynowymi;
• określanie kosztów usług magazynowych;

• monitorowania stanów zapasów magazynowych z
uwzględnieniem asortymentu oraz terminów
przechowywania materiałów;
• dobierania opakowania do rodzaju produktów i
potrzeb klienta;
• przyjmowania i realizacji reklamacji;
• zapoznanie z zasadami gospodarki odpadami;
• przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;
• planowania, organizowania i prowadzenia
dokumentacji procesów magazynowych i
transportowych;
Stażyści wykonywali swoje zadania pod nadzorem
opiekunów – pracowników Norautron S.A.: pana Pawła
Stanity oraz pana Mariusza Jacoszka.
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