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Zimowa sesja egzaminacyjna

technikum gastronomiczne

technikum spedycyjne

technikum spedycyjne

      
        Styczeń to okres egzaminów w klasach 
technikum. Kończą one trzyipółletni etap nauki
zawodu. W naszej szkole do egzaminu
państwowego  przystąpili technicy fryzjerstwa,
gastronomii i spedycji. 

9.01.2020. – część praktyczna
A.23– 120 min -Projektowanie fryzur (kl. 4 tfs –
grupa tf)
T.15 – 150 min – Organizacja żywienia i usług
gastronomicznych (kl. 4 tg)
A.29 – 120 min – Obsługa klientów i
kontrahentów (kl. 4 tfs – grupa ts)

10.01.2010. -  część pisemna (60 min) 
Projektowanie fryzur / Wykonywanie zabiegów
fryzjerskich
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Obsługa klientów i kontrahentów

4 tg

4tfs
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Próby przed wielkim finałem

     Czas ucieka, a studniówka coraz bliżej.
Tegoroczni maturzyści (klasa 4 tg i 4 tf/ts) mają
bal w piątek 10 stycznia 2010 roku w domu
weselnym „Agat”. Zgodnie z tradycją zatańczą na
nim poloneza. Próby u nas w szkole próby
zaczęły się już w listopadzie. Wykorzystywane na
nie są wszystkie wolne chwile. Choreografią
zajęła się p. Izabela Błaszkowska. Układ
taneczny został stworzony do poloneza
Wojciecha Kilara z filmu „Pan Tadeusz”.
    Okres przed studniówką jest bardzo
intensywny. Trzeba pamiętać o wielu rzeczach.
Jednak najważniejsze jest to, żeby gdy już
nadejdzie ten dzień, należy się zrelaksować i
wspaniale bawić. Trzeba zaplanować wszystko
wcześniej i nie zwlekać do ostatniej chwili.
Mamy nadzieję, że studniówka będzie udana, 
a matura zdana. 
Życzymy wszystkim tegorocznym maturzystom
niezapomnianej zabawy na balu
studniówkowym. 

.

Wych. klas maturalnych. .
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Sto dni przed maturą

.

.
.

.

10 stycznia 2020 roku odbył się tradycyjny bal
studniówkowy. W tym roku impreza odbyła się w
piotrkowskim hotelu Agat. Dwie klasy, 4 tf/s i 4 tg,
bawiły się do białego rana na sto dni przed
maturą. Część oficjalną otworzyli przedstawiciele
klas czwartych: Kacper Krasoń i Krystian Nowak.
Podziękowali nauczycielom i rodzicom za trud
włożony w wychowanie i edukację. Następnie
głos zabrał przedstawiciel Rady Rodziców.
Studniówkowego poloneza zainaugurowała Pani
Dyrektor, oficjalnie rozpoczynając bal. Maturzyści
bawili się wspólnie z nauczycielami i
wychowawczyniami: Panią Ewą Lęk i Panią
Moniką Adamus. Zabawa była przednia i trwała
do białego rana. To była ostatnia impreza
szkolna przed maturą. Teraz uczniowie odliczają
dni do najważniejszego egzaminu w swoim życiu.
Zostaje nam tylko życzyć im powodzenia i
przysłowiowego połamania piór.
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Ze szkolnego mundurka, z pokoiku na
piętrze,
Z fotografii z warkoczem, ze spacerów
na wietrze,
Coraz mniej dziś pamiętam, coraz
rzadziej się śmieję,
Pozostało mi jedno wspomnienie:
Mój pierwszy bal,
Te walczyki leciutkie jak świerszcze,
Pierwszy bal,
Czyjeś oczy wesołe, na szczęście.
Pierwszy bal.
Bal z myszką, bal z łezką, bal za mgłą,
I walczyki co jeszcze się śnią...
Mój pierwszy bal, sentymentalny bal,
Troszeczkę żal,
Mój pierwszy, jedyny bal.

Agnieszka Osiecka "Mój pierwszy bal"
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Sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła Wolontariusza

.

Redakcja "Spinacza"

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

spinacz_redakcja@wp.pl

1.Szkolny konkurs zorganizowany z okazji
Światowego Dnia Walki z AIDS.
W konkursie wzięły udział następujące klasy:
I TF, ITF/TG I F, II F. Celem konkursu było
zapoznanie z problemem nowej epidemii, groźnej
choroby AIDS, wywołanej wirusem HIV oraz
uświadomienie powagi i zagrożenia 
w świecie.
2.Zbiórka nakrętek odbyła się pod patronatem
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży
„HARC”.
Losy dzieci chorych i potrzebujących pomocy
zmobilizowały nas do tej szlachetnej i potrzebnej
akcji. Pieniążki uzyskane przeznaczono na leki,
wózki inwalidzkie i rehabilitacje. Zebrano 2 worki
nakrętek.
3.Wizyta w Domu Opieki Społecznej -
Rokszyce
Dnia 13.12.2018 r. uczennice z klasy o profilu
fryzjer z opiekunem Koła Wolontariatu udały się
do Domu Opieki Społecznej w Rokszycach.
Młodzież obcinała włosy i stylizowała fryzury
osobom starszym i niepełnosprawnym.
4.Góra Grosza . Od wielu lat nasza szkoła bierze
udział w akcji charytatywnej Góra Grosza. W tym
roku wspomniany cel to pomoc dzieciom, które
wychowują się poza swoją rodziną – 
w domach dziecka czy rodzinach zastępczych
5.Wigilia Dla Zwierząt Uczniowie ze Szkolnego
Koła Wolontariusza przygotowali plakaty
promujące pomoc dla porzuconych
czworonogów. Młodzież  od początku
października do 18.12. 2019 r. aktywnie
uczestniczyła w zbiórce darów dla piotrkowskiego
schroniska: karmy, ręczników, koców, misek.
Akcja zorganizowana była pod hasłem „Wigilia
dla Zwierząt”. 
6. Współpraca ze Schroniskiem dla
Bezdomnych opiera się o ciągłą współpracę i
kontaktowanie się ze środowiskiem
podopiecznych . Ich potrzeby zmieniają się
zarówno z porą roku jak i ich warunkami
mieszkaniowymi. Staramy się po konsultacjach 
z kierownictwem ośrodka dostosowywać swoja
pomoc do potrzeb bezdomnych. W tym roku były
to  głównie kurtki zimowe.
7. Pomoc charytatywna . Pozyskano od
anonimowego producenta kurtki zimowe
młodzieżowe i dziecięce . Przekazano je do
Domu Dziecka, Pogotowia Opiekuńczego i
uczniów naszej szkoły.
8.Przeprowadzenie akcji,, Oświadczenia
woli’’ www. dawca. pl
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