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Sportowy Dzień Dziecka

.
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   2 czerwca uczniowie i nauczyciele wzięli udział
w imprezach przygotowanych z okazji  Dnia
Dziecka. 
Samorząd Uczniowski pod energicznym
kierownictwem p. A. Sawickiej i E. Wróbel
zorganizował Dzień Sportu. Przygotowanych
zostało wiele konkurencji: siatkówka, badminton,
rzut do kosza, hula hop, równoważnia i
przeciąganie liny. Zawody rozgrywane były w hali
sportowej i na boisku szkolnym. Rywalizacja nie
była zażarta, ważna była życzliwość dla
przeciwników.  Słoneczna pogoda sprzyjała
dobremu humorowi uczestników. Było dużo
zabawy, a przede wszystkim mnóstwo radości 
z ponownego spotkania na żywo. Pojawiło się też
mnóstwo głosów, że tego rodzaju imprezy
powinny być organizowane już codziennie aż do
wakacji.
    Dzień sportu zakończyło ogłoszenie
zwycięzców konkursów. Pani Dyrektor wręczyła
każdemu z nich nagrody, które ufundował 
Samorząd Uczniowski.
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Egzaminy zawodowe
     
     22 czerwca dla uczniów klas trzecich
technikum i branżowej szkoły I stopnia rozpoczął
się egzamin zawodowy 2021 w sesji letniej.
     Na egzamin zawodowy (egzamin
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie) składają
się dwie części: praktyczna oraz pisemna. 
Część praktyczna odbywa się na stanowisku
egzaminacyjnym i trwa od 120 do 240 minut, 
w zależności od kwalifikacji. Zdający musi
otrzymać min. 75% punktów możliwych do
uzyskania, by zaliczyć część praktyczną.
Egzamin zawodowy z części pisemnej to test
wiedzy, który składa się z 40 zadań zamkniętych.
Każde pytanie zawiera cztery warianty
odpowiedzi. Na rozwiązanie zadań z arkusza 
zdający mają 60 minut. Aby zdać część pisemną
egzaminu zawodowego trzeba uzyskać min.
50%. Egzamin pisemny
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        Na wyniki z egzaminu zawodowego 
z niecierpliwością czekają wszyscy uczniowie,
którzy podeszli do testów, by sprawdzić swoją
wiedzę i umiejętności z wyuczonego zawodu.
Zostaną one zostaną opublikowane 31.08.
W celu sprawdzenia swoich wyników będzie
trzeba wejść na oficjalną stronę internetową
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Następnie
przejść do odpowiedniej zakładki - Egzamin
zawodowy. Tam zalogować się danymi
otrzymanymi w szkole. Wcześniej, bo już  25
czerwca 2021 roku od godz. 14:00 na stronie
CKE pojawią się klucze odpowiedzi z części
pisemnej egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie
Świadectwa  potwierdzające kwalifikacje
zawodowe zostaną do szkół przekazane 8.09.
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Klasa 3 tfg
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     23 czerwca 2021 r. Prezydent Miasta 
p. Krzysztof Chojniak wręczył nagrody
najlepszym uczniom i absolwentom piotrkowskich
szkół. 
    Wśród wyróżnionych osób znaleźli się też nasi
uczniowie. Listy gratulacyjne i pięknie wydane
albumy o Piotrkowie Trybunalskim trafiły do rąk
absolwentów szkoły: Mateusza Mamrota i
Justyny Szkatulnik oraz uczennicy klasy 2 tg
Julity Paras. 
Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Miejskiego
Ośrodka Kultury w Piotrkowie Tryb.
    Tego rodzaju imprezy są dowodem na to, że
warto się uczyć! Bo wiedza jest pociągająca.
Niesie za sobą same korzyści. Jeśli masz
rozległą wiedzę, możesz działać i wspinać się na
swój szczyt.
Nie ma nic bardziej budującego niż świadomość,
że … wiesz!
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