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Jak ferie, to tylko w szkole na egzaminie 

Klasa 4 tfg

.

    11 stycznia 2021 r. rozpoczęła się sesja
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie. Przystąpili do niej uczniowie klasy 
4 tfg – w formule 2017 roku, w dwóch
kwalifikacjach:

AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
TG.07 Sporządzanie potraw i napojów.

      Egzamin składał się z dwóch części – części
 pisemnej (40 zadań zamkniętych, zawierających
cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko
jedna jest prawidłowa; czas trwania 60 minut)
oraz części praktycznej.

Warunki zdania egzaminu
  część pisemna – min. 50% punktów możliwych
do uzyskania
  część praktyczna – min. 75% punktów
możliwych do uzyskania

Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający 
otrzymuje świadectwo potwierdzające
kwalifikację w zawodzie. Po zdaniu egzaminów
ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład
danego zawodu  oraz po uzyskaniu
odpowiedniego poziomu wykształcenia
wydawany jest dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe.

   Przekazanie przez okręgową komisję
egzaminacyjną dyplomów nastąpi w dniu 
8 kwietnia 2021 r. 

     Uczniowie czwartej klasy technikum zdawali
egzaminy w środku ferii i kwarantanny
narodowej, w reżimie sanitarnym i to bez
żadnych ulg. 
Ósmoklasistom i maturzystom okrojono materiał
w planowanych na wiosnę egzaminach
końcowych, jednak „zawodowcy” do swoich
podejdą jak gdyby nigdy nic.
Każda kwalifikacja wymaga podejścia do dwóch
części egzaminu: teoretycznej i praktycznej.
Ważne – do takich egzaminów kwalifikacyjnych
można podejść również po zakończeniu szkoły.
Bo kwalifikacje zawodowe można uzupełniać
przez całe życie. 
Egzaminy podzielone są na dwie sesje: letnią 
(tę klasa uczniowie technikum mają już za sobą)
i zimową. Ta druga w naszej szkole odbywa się
11 i 12 stycznia.
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    Przebieg egzaminów nie uwzględniał niestety
tego, że przygotowania do nich były dalekie od
normalności. Trzeba uzyskać 50 proc. punktów,
by zaliczyć część teoretyczną i aż 75 proc.
punktów na części praktycznej. Materiał na
egzaminie obowiązywał ten sam, co w latach
poprzednich – nie uwzględniono w nim faktu, że
w wyniku wiosennej oraz jesiennej kwarantanny,
uczniowie nie mogli odbywać tradycyjnych lekcji
ze swoimi nauczycielami zawodu.

    Mimo tego uczniom 4 tfg dopisywały dobre
humory. Dla nich najważniejsze jest to, że mają
już za sobą egzaminy zawodowe. Teraz mogą
skupić się już tylko na przygotowaniu do matury.
     
   Życzymy Wszystkim samych pozytywnych
wyników z egzaminu!
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Szkolny 
Klub Wolontariusza

Znamy patronów 2021 roku

Stanisław Lem

   Rok 2021 rokiem Stanisława Lema, kardynała
Stefana Wyszyńskiego, Cypriana Kamila
Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz
Tadeusza Różewicza. Rozpoczynający się rok
będzie również rokiem Konstytucji 3 maja. 
      Sejm RP zadecydował, że rok 2021
będzie Rokiem Lema. Tym samym uhonorował
jednego z najwybitniejszych polskich prozaików,
twórcę fantastyki i jednego z najpoczytniejszych
pisarzy science fiction na świecie. Stanisław Lem
został literackim patronem rozpoczynającego się
roku, w którym 12 września będzie obchodzona
jego 100. rocznica urodzin.
       Dzieła Lema nieustannie inspirują twórców
oraz artystów kina i teatru. „Solaris”, „Głos Pana”,
„Cyberiada”, „Kongres futurologiczny”, „Filozofia
przypadku”, „Dzienniki gwiazdowe” i „Bajki
robotów” są cenione za niezwykłe łączenie
gatunku science fiction z refleksją filozoficzno-
naukową. Stanisław Lem w swoich dziełach
przedstawiał rozważania nad kondycją
współczesnego człowieka, a także nad skutkami
postępu technicznego i cywilizacyjnego. Pisarz
podejmował zagadnienia fundamentalne dla
kultury i myśli współczesnej.
     Kolejnym patronem rozpoczynającego się
roku będzie także Krzysztof Kamil Baczyński.
„W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego dla polskiej sztuki, dla polskiej
niepodległości i polskiej kultury, w stulecie jego
urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021
Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej oddaje hołd
innym przedstawicielom poetów pokolenia
Kolumbów poległym w trakcie okupacji
niemieckiej."
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   Jak co roku Szkolny Klub Wolontariusza przy
Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 włączył
się w organizację Wigilii dla zwierząt 
z Piotrkowskiego Schroniska dla Zwierząt.
Młodzież przyniosła karmę pod drzwi szkoły,
 a opiekunka koła Magdalena Maciaszczyk
zawiozła ją do schroniska. Zorganizowano
również zbiórkę nakrętek na sprzęt
rehabilitacyjno - ortopedyczny dla Wiktorii.
Uczniowie nie zapomnieli również o dzieciach
 z Domu Małego Dziecka. 

.p. M. Maciaszczyk
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