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Akcja profilaktyczna: zdrowie psychiczne 
 

Światowa Organizacja Zdrowia, tuż po wojnie, w 1948 roku 

podała ogólną definicję zdrowia psychicznego rozumianą jako: pełny 

dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka. Definicja ta jest 

rozumiana niejednoznacznie z uwagi na różnice kulturowe, indywidu-

alne odczucia oraz różnorodne podejścia naukowe. Większość eksper-

tów zajmujących się tą problematyką zgadza się co do tego, że zdrowie 

psychiczne i zaburzenie psychiczne nie są do siebie przeciwstawne, 

czyli brak rozpoznanej choroby psychicznej nie musi oznaczać zdrowia 

psychicznego. Dla każdego człowieka oznacza to konieczność subiek-

tywnego poczucia szczęścia,  a nie tylko braku choroby. 

W ciągu naszego życia pojawiają się stany zmęczenia, smutku, senno-

ści, niepokoju czy lęku. Odczucia te, jeśli pojawiają się w związku  

z konkretną, trudną sytuacją i nie są mocno nasilone, są naturalną reak-

cją naszego organizmu i nie powodują dezorganizacji naszego życia. 

Nie należy jednak lekceważyć tych objawów, gdyż ich utrzymywanie 

się może prowadzić do rozwinięcia się poważniejszych zaburzeń. 

Wymogi cywilizacji: szybkie tempo życia, konieczność ciągłych wybo-

rów, brak czasu, wywiązywanie się z licznych obowiązków, nadążanie 

za nowinkami technologicznymi i ciągłe bycie „na topie” obniża od-

porność psychiczną i niekorzystnie wpływa na nasz stan fizyczny, po-

wodując stres. Nie jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować go  

z naszego życia, jednak powinniśmy podjąć próby zaadoptowania się 

do warunków, w jakich musimy się z nim zmierzyć. 

Szczególnie na skutki stresu narażone są dzieci i młodzież. W gestii 

dorosłych, zarówno rodziców jak i nauczycieli, jest dbanie o zapewnie-

nie prawidłowych warunków do rozwoju psychicznego i fizycznego 

oraz przekazanie młodszym właściwych sposobów radzenia sobie  

z trudnościami.  

27 marca młodzież naszej szkoły wzięła udział w spotkaniu z panią 

Anną Kobarynko – psychologiem i psychoterapeutką z Poradni Psy-

chologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku.  

Uczymy się praktycznie 
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Tematem spotkania była higiena zdrowia psychicznego. Pani psycholog 

wytłumaczyła uczniom, czym jest zdrowie psychiczne, jak o nie dbać  

i jaki jest wpływ zdrowia psychicznego na prawidłowe funkcjonowanie 

człowieka. Udzieliła również porad jak walczyć ze stresem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak pokonać przedegzaminacyjny stres? 
Fizyczne symptomy stresu to:  

  

 zawroty głowy                                      

 rozszerzone źrenice 

 napięty kark i ramiona 

 szybkie i płytkie oddychanie 

 skurcze żołądka, mdłości 

 pocenie się 

 

 suchość w gardle 

 zaciśnięte gardło 

 wilgotne, zimne dłonie 

 uginające się kolana 

Psychiczne symptomy stresu:  
 apatia 

 tłumienie uczuć 

 zamykanie się w sobie 

 zapominanie 

 lęk 

 napięcie emocjonalne 

 koszmary senne 

 piskliwy, nerwowy śmiech 

 poczucie niezadowolenia 

 drażliwość 

 słaba koncentracja 

 nadmierna skłonność do płaczu 

 tendencja do łatwego ulegania przerażeniu 

Pięć rzeczy zmniejszających stres przedegzaminacyjny: 

1. Rozmowa o swoich lękach z rodzicami, nauczycielami i przyja-

ciółmi.                          

2. Wykonywanie ćwiczeń fizycznych. 

3. Przeznaczenie czasu wolnego na wypoczynek. 

4. Bycie świadomym tego, że zdane egzaminy nie są  świadectwem 

tego, jakim jesteś człowiekiem.  

5. Unikanie martwienia się na zapas. 

 

Zdrowie a nauka 
 

Stosowanie zrównoważonej diety jest  konieczne podczas nauki.  Pokarm 

bogaty w białka, witaminy i minerały nie tylko wzmacnia Twój orga-

nizm, ale także pozwala utrzymać stały, właściwy poziom energii w or-

ganizmie.  Najzdrowsze przed egzaminami są lekkie, łatwostrawne po-

siłki.



Marzec                                   Nr 55 /2015           Marzec                                   Nr 55 /2015 
 

str.5             str.6 

 

Warto i należy jeść: 
 Lekkie posiłki złożone głównie z ryżu i kaszy gryczanej oraz 

gotowanych warzyw. 

 Duże ilości owoców, które powinny być spożywane pomiędzy 

posiłkami. 

Porady dotyczące powtórek: 
 Sporządź harmonogram powtórek, wypisz przedmioty, z któ-

rych  musisz się przygotować, a następnie każdy dzień nauki 

podziel na osobne sesje. 

 Przeznacz więcej czasu na naukę przedmiotów, które uważasz 

za trudne, planuj ich opracowywanie w czasie, w którym jesteś 

najbardziej wypoczęty, 

 Pod koniec każdego dnia zorganizuj sobie godzinę, na powtó-

rzenie tego co do tej pory udało Ci się przerobić, 

 Pamiętaj, aby w rozkład Twojego zwykłego dnia nauki wpisane 

były też przerwy, pomogą Ci one płynnie przejść od powtórki 

materiału z jednego przedmiotu do powtórki kolejnego. 

 Aby dobrze przyswoić materiał czytaj swoje notatki, zakreślaj 

najważniejsze fakty, które musisz znać, swoimi słowami przed-

stawiaj na głos wcześniej wyuczony materiał, przeczytaj po-

nownie przerobiony rozdział, w celu upewnienia się, że zawarte 

w nim informacje zostały przez Ciebie dobrze zapamiętane. 

Nerwy przedegzaminacyjne: 
 Każdy denerwuje się przez egzaminami, są jednak sposoby by 

utrzymać swój niepokój pod kontrolą. 

 Opowiedz o swoich lękach bliskim, wysłuchaj ich słów otuchy, 

 Pamiętaj że, zarówno w trakcie egzaminów, jak i przed nimi 

musisz się dobrze odżywiać i wysypiać,  

 Myśl pozytywnie!!!! Badania udowadniają, że myślenie pozy-

tywne  naprawdę może pomóc w uzyskaniu lepszych ocen. 

Ćwiczenie technik relaksacyjnych, wizualizacji oraz pozytywnego my-

ślenia powinno przebiegać długofalowo, możliwe jest uzyskanie odro-

biny natychmiastowej ulgi, jednak wyraźnych efektów można spodzie-

wać się dopiero po 2-3 miesiącach systematycznej pracy. 

 

Zostań właścicielem swojej kariery 
 Codziennie musimy dokonywać różnych wyborów. Od proza-

icznych kwestii, takich jak: w co się ubrać, co jeść, po wybór przyja-

ciół, szkoły, studiów, pracy.  

Często od naszych decyzji „tu i teraz” zależeć będzie nasze dalsze ży-

cie, w tym życie zawodowe. Co wybrać? Zabawę czy naukę? Pracę czy 

studia? Wybór zawodu jest decyzją trudną, poważną, wymagającą ze-

brania informacji o sobie samym, świecie, predyspozycjach w danym 

zawodzie. 

Rozwój zawodowy człowieka zaczyna się w okresie dzieciństwa, co 

przejawia się w naśladowaniu dorosłych oraz dziecięcych marzeniach  

i fantazjach dotyczących przyszłości.  

 Musimy uświadomić sobie, że zarządzamy samym sobą,  

a w tym swoją karierą zawodową  przez cały okres naszej aktywności 

zawodowej. Mamy na nią wpływ, ale istnieje także potrzeba ciągłego 

poszerzania kompetencji i uzyskiwania nowych kwalifikacji. Uczymy 

się po to, aby dopełniać swoje wykształcenie i poprzez to być ciągle 

atrakcyjnym na rynku pracy. 

Należy również uwzględniać to, że rynek pracy ciągle się zmienia i jest 

zależny od zmienności potrzeb ludzi. Aby się w tym wszystkim nie 

pogubić, podstawową sprawą staje się umiejętność odnalezienia się  

w tych zmianach. Warto tutaj korzystać z podpowiedzi specjalistów – 

doradców zawodowych. 

Doradca zawodowy pomaga w kształtowaniu umiejętności świadomego 

wyboru i poszukiwania pracy, planowania dalszego rozwoju edukacyj-

no-zawodowego, pokazuje jak „poruszać się” na rynku pracy. Doradca 

zawodowy spotyka się indywidualnie z klientem lub prowadzi zajęcia 

grupowe. 

W naszej szkole istnieje pracownia edukacyjno-zawodowa, która 

powstała ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-

duszu Społecznego. Można umówić się z nauczycielami – doradcami 

zawodowymi i porozmawiać na temat dalszego etapu kształcenia lub 

pracy w przyszłości. 
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Matura i co dalej?  

Jeżeli nie studia, to co? 
 

 

Praca  
 

Jak się zabrać do szukania pracy? 

Trzeba mieć chęci. Następnie pomyśleć nad swymi zainteresowaniami  

i umiejętnościami. Kiedy już pozna się swe zdolności, można pisać CV. 

Jak powinno wyglądać? Ważną rzeczą jest podanie podstawowych  

informacji o sobie: imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres  

e – mail. Powinno się też zamieścić informację o wykształceniu, posia-

danych umiejętnościach (dodatkowe kursy, języki obce, komunikatyw-

ność, posiadanie prawa jazdy). Im więcej takich rzeczy, tym lepiej.  

Ale bez przesady! Nie można wypisywać rzeczy, które są nieprawdzi-

we. Żaden pracodawca nie przyjmie osoby, która kłamie.  
 

Rozmowa kwalifikacyjna  
 

Przed tobą pierwsza z wielu rozmów kwalifikacyjnych. 

Nie unikniesz jej, gdy będziesz starać się o staż, pracę, 

miejsce w wolontariacie.  
 

Pierwsze wrażenie robisz tylko raz!  
 

Istotna jest świadomość, że pierwszego wrażenia nie można zrobić po 

raz drugi. Nie chodzi, by pracodawcę oszołomić, ale by był do nas po-

zytywnie nastawiony. Jak to zrobić? Po pierwsze, to my powinniśmy 

być życzliwi i uśmiechać się. Warto zadbać o siebie. Schludnie się 

ubrać. Latem stanowczo nie powinno się zakładać szortów, klapek czy 

bluzek z głębokimi dekoltami, nawet jeśli za oknem jest żar. Zawsze 

lepiej ubrać się konserwatywnie niż w sposób zbyt kolorowy czy eks-

trawagancki. Po drugie, przyjdź na spotkanie wypoczęty, z pozytywną 

energią. 
 

 

Guma i luz? 
 

No nie!  

Pracodawca nie lubi gumy do żucia  

i nadmiernego luzactwa – noga założona na 

nogę, kolano wystające ponad biurko i ręce  

w kieszeniach. Pracodawcy nie lubą unikania 

kontaktu wzrokowego, nerwowego skubania 

spodni, czyli maksymalnego spięcia. Zawsze miej ręce na wierzchu, to 

sygnał, że niczego nie ukrywasz. Skup się  

i skoncentruj na rozmówcy. Pomaga w tym kontakt wzrokowy, jego 

unikanie sugeruje, że nie mówisz prawdy lub coś ukrywasz. Naturalny 

kontakt wzrokowy trwa 30 – 60% czasu rozmowy. Dobrze jest pamię-

tać o intonacji. Ważne są: mimika i gestykulacja. 

 

Zanim będziesz wypunktowany...  
 

Wypunktuj swoje mocne strony. Na kartce papieru spisz doświadcze-

nie, umiejętności, cechy, które posiadasz do wykonywanej pracy. Przy-

gotuj sobie odpowiedzi na następujące pytania: Jakie są twoje trzy naj-

większe wady i zalety? Co było największym osiągnięciem w życiu? 

Jak spędzasz wolny czas? Czego nie potrafisz zaakceptować u ludzi,  

z którymi pracujesz? Wolisz pracę samodzielną czy zespołową? 

Jeżeli padnie pytanie o doświadczenie zawodowe opowiedz o prakty-

kach, które odbyłeś w szkole. Mów też o wolontariacie, o tym, że byłeś 

w komitecie organizacyjnym studniówki lub pomagałeś przy dniach 

otwartych szkoły. Chodzi o to, by pokazać zaangażowanie i umiejęt-

ność współpracy z innymi. 

Warto byś wiedział coś o firmie, w której chcesz pracować. Jeżeli  

w swoim CV napisałeś, że znasz języki obce na dobrym poziomie, to 

na rozmowie będziesz musiał to udowodnić. Może się zdarzyć tak, że 

osoba przyjmująca cię do pracy, zapyta o coś, na co nie będziesz znać 

odpowiedzi.
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Najważniejsze, to nie stracić gruntu pod nogami i nie panikować, tylko 

szybko reagować. Jeśli się okaże, że nie znasz jakiegoś programu, nie 

posiadasz umiejętności, zadeklaruj gotowość podniesienia kwalifikacji. 
 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej będą oczekiwać od ciebie, żebyś...  

 wykazał się wysoką kulturą osobistą i kulturą języka – zasób 

słownictwa i styl wypowiedzi,  

 błysnął  inteligencją i oryginalnością,  

 był aktywny w kontaktach międzyludzkich – sam zadał pytanie, 

sprzeciwił się, czegoś jednak nie zrozumiał,  

 nie dał się wyprowadzić w pole podchwytliwym pytaniom,  

 pokazał dojrzałość sądów i osobowości – nie traktował rozmowy 

jak odpowiedzi przy tablicy,  

 umiał bronić swoich poglądów lub umiał się otwarcie przyznać 

do błędu w rozumowaniu,  

 nie obrażał się, nie dąsał lub nie udawał chorego,  

 nie mówił: ja nie wiedziałem, że to też trzeba umieć. 
 

Być w temacie:  

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca może chcieć sprawdzić, 

czy i jak wyobrażasz sobie życie zawodowe. Dzięki temu będzie wie-

dzieć, czy twój wybór jest świadomy, czy przypadkowy.  

Możesz usłyszeć pytania o to:  

 jak widzisz  swą przyszłość po ukończeniu studiów? 

 gdzie chciałbyś pracować?  

  jakie  stanowisko cię interesuje?  

 czy miałeś już bezpośredni kontakt z zawodem?  

 skąd zainteresowanie zawodem?  

 jakie twoje cechy charakteru są przydatne w wykonywanej pracy?  

 kto jest dla ciebie zawodowym autorytetem?  

 jaką specjalistyczną książkę przeczytałeś?  
 

 
 

 

 

Savoir – vivre rozmowy kwalifikacyjnej:  

 wchodzisz do pokoju. Mówisz „dzień dobry”. Pierwszy wyciąga 

rękę rekruter. Uścisk dłoni jest wskazówką, co do twoich cech. 

Wilgotne dłonie są oznaką zdenerwowania, zbyt słaby uścisk, 

tzw. zdechła ryba, świadczy o małej pewności siebie i braku  

zdecydowania,  

 siadasz wtedy, gdy zaproponuje rozmówca. Nie wolno siadać 

przed powitaniem. Dobrze byłoby, gdybyś usiadł po prawej 

stronie rekrutującego. Jeśli krzesło stoi naprzeciwko biurka, to 

siadając, możesz delikatnie krzesło przesunąć w bok, 

 należy wysłuchać co przyszły pracodawca ma do powiedzenia 

oraz zachowywać się dyplomatycznie, nie krytykować i nie 

atakować pracodawcy,  

 na zadawane pytania odpowiadasz w sposób opanowany  

i przemyślany. Nie może być to chaotyczna wypowiedź,  

 po zakończeniu pytań i zadań masz prawo zadać pytania, np.  

o wysokość proponowanego wynagrodzenia w okresie próbnym 

i możliwości późniejszego jego podniesienia, miejsce i godziny 

pracy, zakres obowiązków, kiedy można się spodziewać 

kontaktu w sprawie tego czy zostałeś przyjęty, czy możesz sam 

zadzwonić, np. za trzy dni, jeśli tak, to na jaki numer telefonu.  
 

Opracowano na podstawie artykułu Rozmowa o pracę „Cogito”  

nr 14/2014. 
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Fotoreportaż ze studniówki 
 

 
Kl.4 TG przygotowuje salę 

 

 
 

 
Część oficjalna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poloneza czas zacząć 
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Równym krokiem ku maturze, ale dopiero za 100 dni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To oni grali! 

 

 
Ważne kroki w dorosłość 

 
 Nie taki walc straszny
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Bukiety dla grona pedagogicznego 

 

 
A dla wychowawczyni kwiaty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piękna jest ta róża 
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Piękne są te kwiaty 
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Radośnie na studniówce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szyk i elegancja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słodka dedykacja
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Urodzeni aby tańczyć! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tylko z Toba chcę tańczyć 
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Klasa z „klasą” 

 

Symfonia A26 
  W A26 od rana już zaczyna się zabawa. Wtem drukarkę wycią-

gamy stuku, stuk, igieł ruch, w kartę puk, mamy druk! Ale popatrz, co 

się stało, świat nie widzi naszych prób. Zaraz wezmę w rękę nóż! Kabel 

w dłoni, ciachu, ciach i z jednego osiem sztuk. Jeszcze wtyczka, zaci-

skarka, pyku, pyk i gotowy kabel w mig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tu nagle bip, pip, pip - brzęczek dźwięczy, ktoś tam w rogu sali jęczy, 

co się stało, jakim cudem. W oczach widać przerażenie, a na twarzy 

wręcz zdziwienie. Na tym pięknym monitorze ekran świeci w niebieskim 

kolorze, komputer wytrzymać nie może. Wtem śrubokręt rachu, ciachu  

i maszyna rozebrana. To wykręcę, tamto włożę, coś przekręcę, sprawdzę, 

zdiagnozuję, włączę, patrzę... Odetchnęła cała sala, już maszyna napra-

wiona, działa - prawie jakby nowa. I tak co dzień, oprócz święta, szury, 

piski, brzęki, stuki z sali dobiegają. Sala żyje, edukuje i symfonie swą 

odgrywa, nawet gdy się coś popsuje, bo i tak w tej sali bywa. 

 

 

 

Krzysztof Banaś II TI 

 

kablezaciskarki 
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Poznajmy się 
 

 
Klasa 1 D z wychowawcą Janem Jużyńcem 

 

Elektryk 
Chmura Kamil, Chrzan Kamil, Lizak Karol, Mach Jaromir, Mieleszko 

Łukasz, Paul Dominik, Rusin Karol, Ryczkowski Krystian, Śliż Michał, 

Słomiany Samuel, Żaczek Tomasz 

 

Operator obrabiarek skrawających 
Banas Dominik, Bechta Jacek, Gucwa Karol, Iwanicki Rafał, Janusz 

Dawid, Joniec Michał, Jucha Wojciech, Kowal Patryk, Kozłowski 

Krzysztof, Marciniak Patryk, Pietroński Krystian, Pietrycha Łukasz, Po-

krywka Kamil, Rolke Kamil, Różycki Damian, Sroka Bartłomiej, Szpila 

Dawid, Wójcik Łukasz 

 

 

Elektryk  
W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności 

w zakresie elektryki, energetyki i bezpieczeństwa pracy 

przy urządzeniach elektrycznych. Potrafi zaprojektować 

układy elektryczne, wykonać  instalacje elektryczne  

i elektroniczne, dokonać naprawy urządzeń elektrycznych, zainstalować  

i obsłużyć maszyny i urządzenia elektryczne oraz układy energoelektro-

niczne. Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych. Ab-

solwent może znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się budową  

i wykonaniem instalacji elektrycznych, w zakładach energetycznych oraz 

przy obsłudze, serwisie i naprawie urządzeń elektrycznych. Nauka tego 

zawodu pozwala na zdobycie dwóch kwalifikacji: 

-montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 

-montaż i konserwacja instalacji elektrycznych. 

 

Operator obrabiarek skrawających 
Uczniowie podczas nauki w szkole poznają bu-

dowę, działanie oraz obsługę nowoczesnych ob-

rabiarek skrawających, technologię wytwarzania 

wyrobów na tych urządzeniach. Operator obra-

biarek skrawających numerycznie należy do za-

wodów poszukiwanych na rynku pracy. Absol-

went tego kierunku znajdzie zatrudnienie w za-

kładach produkcyjnych w branży metalowej, elektrotechnicznej, elektro-

nicznej, chemicznej. Kończąc naukę uczeń zdobywa kwalifikacje: 

-użytkowanie obrabiarek skrawających.
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Klasa I B  
Dariusz Brzyski, Kamil Chrzan, Krystian Cisek, Damian Czadowski, 

Grzegorz Czarniecki, Piotr Czarniecki, Paweł Dudek, Marcin Flis, Paweł 

Garbacki, Patryk Gruca, Krzysztof Jaśkowski,  Dawid Joniec, Robert 

Kowalski, Dominik Koziołko, Marek Krasnodębski,  Mateusz Kulpa, 

Daniel Kusy, Bartłomiej Łachman, Konrad Łania, Krzysztof Majkut, 

Tomasz Malkowski, Mateusz Maruszak, Paweł Mołdoch, Mateusz 

Moszkowicz, Adrian Osip, Rafał Prymon, Konrad Radawiec, Paweł Sa-

dlok, Dawid Skica, Konrad Sołek, Mateusz Sowa, Mateusz Szpila, Mi-

chał Szwed, Dawid Śliwa, Daniel Tołpa, Mikołaj Władyka, Kamil Wój-

cik  
 

 

 

 
 

 Mechanik pojazdów samochodowych  
Uczniowie podczas nauki w szkole zdobywają wiedzę i umiejętności  

z zakresu budowy, eksploatacji i zasad działania pojazdów samochodo-

wych. Zajęcia praktyczne  odbywają się w stacji diagnostycznej  na tere-

nie szkoły. W ramach lekcji uczniowie zostają przygotowani teoretycznie 

i praktycznie do egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Absolwenci mogą 

znaleźć zatrudnienie w dużych firmach serwisowych, małych zakładach 

usługowo – gospodarczych oraz prowadzić własny warsztat naprawczy.  

W trakcie  nauki uczniowie zdobywają kwalifikację: diagnoza i naprawa 

podzespołów i zespołów samochodowych.  
 

Praktyki zawodowe naszych uczniów  
 

Uczniowie ZST w Leżajsku maja obowiązek odbycia praktyki zawo-

dowej w klasie drugiej – technik hotelarstwa oraz w klasie trzeciej 

(wszystkie klasy technikum). Wymiar czasowy odbywanej praktyki to 

180 godzin w ciągu 20 dni. Praktyka odbywa się w oparciu o program 

praktyki zawodowej, zróżnicowany według poszczególnych zawodów. 

Uczniowie odbywają ją w zakładach pracy mieszczących się na terenie 

Leżajska, a także poza (Rzeszów, Łańcut, Nowa Sarzyna, Przeworsk, 

itd.) 

Praktyka zawodowa ma na celu umożliwić uczniowi konfrontację, 

poszerzenie i pogłębienie wiadomości teoretycznych uzyskiwanych na 

zajęciach szkolnych, oraz nabycie umiejętności praktycznych, niezbęd-

nych w poszczególnych zawodach. 

Podczas odbywania praktyki zawodowej, uczniowie powinni zapo-

znać się z działalnością w warunkach gospodarki rynkowej, zrozumieć  

i uświadomić sobie usługowy charakter zawodu, polegający na zaspoko-

jeniu różnorodnych potrzeb klientów. 

Przy ocenianiu ucznia bierze się pod uwagę: 

- stopień opanowania umiejętności na podstawie obserwacji i sposobu 

wykonywania zadań, czynności oraz poleceń; 

- sposób prowadzenia dzienniczka praktyk; 
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- kulturę osobistą i kulturę obsługi klienta; 

- samodzielność i pracowitość; 

- zainteresowanie wykonywaną pracą; 

- przestrzeganie dyscypliny pracy (obecność, punktualność); 

- umiejętność pracy w zespole; 

Krystyna Zastawny 
 

Z życia szkoły  
 

 2.03. rozegrano mecz finałowy chłopców Turnieju Halowej Piłki 

Nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych pomię-

dzy klasami I B i II TA. Spotkanie zakończyło się wynikiem 4 – 

2 dla klasy I B. Po raz pierwszy w historii Turniej wygrała klasa 

pierwsza. Gratulujemy!  

 5.03. rozegrano mecz finałowy dziewczyn Turnieju Halowej Piłki 

Nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych pomię-

dzy klasami II TŻ i IV TG. W regulaminowym czasie spotkanie 

zakończyło się remisem 1 – 1. W rzutach karnych lepsze okazały 

się dziewczyny z IV TG, które pokonały młodsze koleżanki 4 – 3. 

 6.03. z okazji zbliżającego się dnia kobiet, odbył się apel, podczas 

którego członkowie Samorządu Uczniowskiego zaprezentowali 

specjalnie przygotowane przedstawienie. Inscenizacja składała 

się z dwóch części. W pierwszej, publiczność obejrzała występ 

zespołu „Chłopaki do wzięcia”, zaś w drugiej wysłuchała wykła-

du profesora „Mądrali”, który określił siebie  jako „znawcę ko-

biet”. Prelekcję uzupełniły scenki, w których przedstawiono dwa-

naście typów kobiet. W finale ponownie wystąpił zespół „Chło-

paki do wzięcia”, a Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

Wojciech Gruszka złożył życzenia i wręczył bukiet kwiatów Pani 

Dyrektor. 

 11.03 – 13.03. odbyły się rekolekcje wielkopostne. Poprowadzili 

je: o. Piotr Dąbek OFM CONV. – Dyrektor Centrum Francisz-

kańskiego „San Damiano” i członkowie Diakonii Ewangelizacyj-

nej. Oprawę muzyczną zapewnił zespół „Ziemi Leżajskiej” i chór 

uczniów Zespołu Szkół Technicznych, przygotowany przez  

o. Bartymeusza i Tomasza Kycię. Hasło tegorocznych rekolekcji 

brzmiało: „Sztuka chodzenia po wodzie”.  

 12.03. odbyła się V edycja Konkursu chemicznego „Alchemik”. 

Jest on organizowany przez Stowarzyszenie Upowszechniania 

Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. W konkursie wzięło  

udział dwudziestu uczniów, którzy rozwiązywali test składający 

się z pytań z zakresu programowego chemii. Konkurs zorganizo-

wała i przeprowadziła nauczycielka chemii Urszula Przynarow-

ska.  

 20.03. Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska” wziął udział  

w VI Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych 

Zespołów Tańca Ludowego „Garniec” w Łańcucie, gdzie otrzy-

mał wyróżnienie za tańce krośnieńskie.  

 25.03. odbyła się wywiadówka klas maturalnych.  

 27.03. w auli szkolnej odbyło się spotkanie uczniów klas pierw-

szych z psychologiem.  

 31.03. klasy I TA i I TB wzięły udział w wycieczce do Rzeszowa 

i Jasionki. Klasa I TA udała się do zakładu MTU Areo Engines 

Polska, gdzie obejrzała prezentację na temat firmy i zwiedziła ha-

le produkcyjne. W programie wycieczki klasy I TB znalazła się 

wizyta w salonie samochodowym Mercedesa i Mazdy. Następnie 

obydwie klasy zwiedziły port lotniczy w Jasionce. Opiekę nad 

młodzieżą sprawowali wychowawcy klas: Agata Zygmunt, Ro-

bert Franus oraz Stanisław Bzdek i Wojciech Miś.  

 31.03. – 1.04. w Częstochowie odbyła się XXXVIII edycja Olim-

piady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Naszą szkołę repre-

zentowali: Przemysław Kak i Paweł Perlak z klasy III TE, Da-

mian Cyrana z klasy IV TET w branży elektronicznej, Bartłomiej  

Warzocha z klasy IV TD, Bartosz Hołota z klasy III TD w branży 

mechatronicznej, Kamil Stopyra z klasy IV TI, Bartłomiej Klocek  

z klasy II TD w branży informatycznej oraz Jacek Urban z klasy  
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IV TET w branży teleinformatycznej. Najlepszy wynik zanotował Da-

mian Cyrana, który zajął XV miejsce w grupie elektroniki medycznej. 

Opiekę nad młodzieżą sprawowali nauczyciele: Dariusz Malita i Artur 

Bucior. 

Ciekawostki ze świata informatyki 
Repozytorium – miejsce na Twoje zasoby 

 

Doskonałe rozwiązanie jeśli chodzi o przechowywanie różnego 

rodzaju danych. Możemy mieć wszystko w jednym miejscu, zawsze do-

stępne i uporządkowane. Najbardziej popularne jest teraz repozytorium 

dokumentów elektronicznych. Usługodawcą świadczącym przechowy-

wanie różnego rodzaju danych jest np. CK ZETO S.A. Proponują oni 

doskonałe rozwiązania dostosowane do każdego użytkownika. Istnieje 

wiele innych repozytoriów w sieci, które codziennie przechowują 

ogromne masy danych, w niektórych przypadkach o pokaźnych rozmia-

rach. 

Ogrom danych zgromadzonych w  sieci zazwyczaj jest nieupo-

rządkowany. Znajduje się w kilku, kilkunastu, a niekiedy nawet kilku-

dziesięciu archiwach, bądź też ginie gdzieś w sieci, a ich autor nie może 

ich odnaleźć. Jest to jeden z powodów, dla których warto używać repo-

zytoriów. Tam dane są sortowane, porządkowane według kategorii, a 

następnie magazynowane. Użytkownik posiada łatwy dostęp do wrzuco-

nych wcześniej zasobów. Repozytoria posiadają czasami bardzo szczegó-

łowe wyszukiwarki dokumentów, co pozwala skrócić czas wyszukiwania 

potrzebnego elementu. Niektóre repozytoria umożliwiają również gene-

rowanie raportów z naszych poczynań w zasobniku. Bardzo przydatną 

funkcją jest również wersjonowanie dokumentów, czyli zapamiętanie  

w systemie określonej lub dowolnej liczby wersji wrzucanych dokumen-

tów. 

Korzystając z repozytorium ułatwiamy sobie pracę, a także nie 

robimy z sieci totalnego śmietnika. W odpowiednich miejscach do tego 

przeznaczonych nikt nie usunie nam naszych danych bez wcześniejszego  

 

skonsultowania tego z właścicielem. Dlatego tego typu rozwiązania za-

pewniają również ochronę naszym zasobom. 
S. Krukowiecka- Niemiec 

Przysłowia polskie na marzec 
 

 Dzień świętego Kazimierza resztki zimy uśmierza. 

 Jeżeli na świętego Kazimierza pogoda, to na ziemniaki woda (na 

wykopki). 

 Na świętego Kazimierza pełno już młodego zwierza. 

 Na świętego Kazimierza wyjdzie skowronek spod pierza. 

 W dzień świętego Kazimierza zima do morza zmierza. 

 Na Kazimierza dzień się z nocą przymierza. 

 Gdy w marcu topnieje, to na wiosnę mróz bieleje. 

 Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele. 

 W marcu mgły, powódź za sto dni. 

 Gdy w Palmową Niedzielę słońce świeci, pełne będą stodoły, beczki 

i sieci. 

 Gdy w niedzielę męki pańskiej słotno jest o świcie, wiele żyta tego 

roku gospodarz nie zmiecie. 

 Pogoda na Kwietną Niedzielę, wróży urodzaju wiele. 

 Gdy mokro w Kwietnia Niedzielę, rok się sucho ściele. 

 W Niedzielę Kwietnia dzień jasny, jest to dla lata znak krasny. 

 Jeżeli Kwietnia Niedziela sucha, rok cały mokry, jeżeli mokra, rok 

suchy. 

 Kwietnia Niedziela zimna — i listopad zimny. 

 

Niedziela Palmowa ("Niedziela Męki Pańskiej", zwana też "Kwietną" 

lub "Wierzbną") 

 S. Krukowiecka- Niemiec 
 

 

Opiekunowie/ Redakcja: mgr M. Charko, mgr H. Fedirko,   
mgr A. Kozłowicz  
 

Opracowanie graficzne, skład: mgr S. Krukowiecka- Niemiec 


