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Egzaminy zawodowe za nami
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Sportowy Dzień Dziecka
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Zespół 2 tg

    W piątek 3 czerwca w naszej szkole odbył się
festyn sportowy. Samorząd Uczniowski i
nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali
wiele konkurencji, zadbali także 
o nagrody dla zwycięzców dyscyplin
zespołowych i indywidualnych. 
     Imprezę rozpoczęła rywalizacja między
trzema drużynami: kl. 2 tg, kl. 2 tfs i belfrów. Ta
ostatnia utworzyła się spontanicznie, zaskoczeni
tym byli sami jej członkowie :) Wyścigi rzędów
dostarczyły mnóstwo emocji zawodnikom i
radości - publiczności. Po kilku konkurencjach
okazało się, że najlepsza była 2 tfs, II miejsce
zajęła kl. 2 tg, a i ostatnia drużyna zmieściła się
na pudle. Następnym punktem festynu było
przeciąganie liny. Ze słońcem świecącym prosto
w oczy drużyna belfrów znowu miała problemy 
z pokonaniem przeciwników. 
Po dyscyplinach zespołowych przyszedł czas na
konkurencje indywidualne. Jednocześnie
pozostali uczniowie rozgrywali mecze w małych
grupach. Dzień sportu zakończyło wręczanie
nagród. Całą imprezę prowadziła p. M. Poterała.
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Egzaminacyjny czerwiec
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     6 czerwca 2022 r. rozpoczął się w szkole
maraton egzaminów zawodowych. Przystąpili do
niego uczniowie klas III szkoły branżowej i
technikum. 
Nowa formuła 2019 przyniosła nowe zmiany 
w przeprowadzaniu egzaminu: 
– obowiązkowość egzaminu dla uczniów –
nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje
nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego
roku szkolnego,
– część pisemna egzaminu przeprowadzana
wyłącznie przy komputerze,
– jawność zadań w części praktycznej egzaminu.
Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie z: 
•części pisemnej – min. 50% punktów,
•części praktycznej – min. 75% punktów.
W przypadku testu rozwiązywanego przy
komputerze, zdający mogli poznać wyniki zaraz
po zakończeniu egzaminu. Na informacje
dotyczące części praktycznej trzeba czekać do 
7 września 2022r. W tym dniu będzie można
odebrać certyfikat zawodowy - czego życzymy
wszystkim ucznim.
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Ostatni dzień w szkole

    22.06.prezydent
miasta wręczył nagro-
dy uczniom, którzy 
w tym roku szkolnym
osiągnęli nawyższe
wyniki w nauce. Wśród
laureatów znalazły się
nasze koleżanki: Ola
odebrała wyróżnienie
jako najlepsza
absolwentka, a Natalia
jako najlepsza
uczennica w szkole.
Obie otrzymały od
p.K.Chojniaka gratula-
cje, dyplomy i nagrody
książkowe. 

3 tg

.

      24 czerwca dobiegł końca rok szkolny. 
Od  samego rana wychowawcy wręczali
świadectwa w klasach branżowej szkoły I
stopnia. W wyjątkowej sytuacji znaleźli się
trzecioklasiści, dla których był to dzień
ukończenia nauki w ZSP nr 4. Dla nich
przygotowana została akademia oraz
uroczystość wręczania nagród za najlepsze
wyniki w nauce. Nieco później w podobny sposób
uhonorowani zostali uczniowie technikum,
których średnia ocen  na koniec roku
przekroczyła 4. 
      Upojeni sukcesami wszyscy mogli
wreszcie przejść na tryb letni.
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 Za chwilę wakacje! 
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   13 czerwca klasa 2 tg wyjechała na jeden dzień
do Sandomierza. Piotrków żegnał wycieczkę
ścianą deszczu, ale udało się szczęśliwie wyrwać
z rąk nieprzychylnej aury. 
Na miejscu wszystkim deptało po piętach już
tylko słońce. W jego towarzystwie turyści
zwiedzali Sandomierz - starówkę, zwłaszcza
główne atrakcje, czyli starówkę, rynek, urocze
kamieniczki czy podziemną trasę. Nienasyceni
wrażeniami, w drodze powrotnej zajrzeli jeszcze
do ruin zamku w Krzyżtoporze.

    Szybko nam minął rok szkolny 2021/ 2022. Po
trudnym I semestrze, kiedy jeszcze swoje reguły
narzucała szkołom pandemia, przyszedł lepszy i
spokojniejszy okres. Odliczamy już jednak 
z niecierpliwości dni, które zostały do
upragnionych wakacji.
    A co nas czeka w przyszłym roku
szkolnym? Okazuje się, że w szkolnictwie można
spodziewać się wielu reform. We wrześniu 
pojawi się nowy przedmiot: historia i
teraźniejszość. Nowa będzie także
przyszłoroczna matura. W planach jest również
reforma przedmiotu edukacja dla
bezpieczeństwa, który od roku szkolnego
2022/2023 ma zawierać więcej elementów
z przysposobienia obronnego (np. korzystanie
broni kulkowej i pneumatycznej, a także
odpowiednie reagowanie w sytuacji zagrożenia
spowodowanego działaniami wojennymi). 
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