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OD REDAKCJI

Witamy w kolejnym numerze gazetki szkolnej „Radar”. 
Znajdziecie tu przegląd ważniejszych wydarzeń z życia szkoły. 

Piszemy też o tym, co dzieje się wokół nas, co już za nami, a na co jeszcze czekamy.

Zapraszamy do lektury!

PISMO WYDANE PRZEZ SAMORZĄD SZKOLNY POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ
W CHMIELNIKU

Zespół redakcyjny:
nauczyciele i uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku

Opracowanie komputerowe:
nauczyciele oraz uczniowie

REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO PRZEDRUKU TREŚCI PUBLIKACJI BEZ ZGODY WYDAWCY

„Nauka nie ma żadnej ojczyzny,  
gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat”
                                                                                   Louis Pasteur 
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Rok 2021 był kolejnym rokiem zmagań z pandemią Sars-Cov-2  
COVID 19. Chociaż we wrześniu wydawało się, że w nowym roku 
szkolnym uda nam się kontynuować naukę w systemie stacjonarnym, 
okazało się to jednak niemożliwe. Mimo ograniczenia wzajemnych kon-
taktów i pracy w reżimie sanitarnym, ponownie w miesiącach stycz-
niu i lutym 2022 r. zaistniała konieczność zawieszenia zajęć w trybie 
stacjonarnym i wdrożenia zdalnego nauczania. Nie zaprzestaliśmy 
jednak realizacji zajęć praktycznych, które odbywały się w CKZ oraz  
w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Kielcach. Szczegól-
nie ważna dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie tech-
nik pojazdów samochodowych, jest realizacja umowy partnerskiej na 
rzecz sfinalizowania projektu „Rozwijanie umiejętności zawodowych 
uczniów klas patronackich MPK Kielce w Technikum w Powiatowym 
Zespole Szkół w Chmielniku”, realizowanego w ramach Poddziałania 
RPSW.08.05.01, „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz 
wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 
W ramach projektu uczniowie klasy drugiej i klas trzecich realizują 
kształcenia dualne w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Sp. 
z o.o. w Kielcach oraz odbędą staże u pracodawcy. Ponadto wezmą 
udział w wycieczkach zawodoznawczych.

Z uwagi na dotychczasową sytuację epidemiczną projekt „STAŻ 
WE WŁOSZECH TO DOBRY START W DOROSŁE ŻYCIE” w ramach 
Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów 
oraz kadry kształcenia zawodowego ze środków POWER na zasadach 
programu ERASMUS+ zostanie zrealizowany w miesiącu maju 2022 
roku. Beneficjentami będzie 40. uczniów Powiatowego Zespołu Szkół  
w Chmielniku, którzy kształcą się w zawodach: technik żywienia i usług 
gastronomicznych, technik informatyk oraz technik pojazdów samo-
chodowych. Tak jak dotychczas, po odbyciu przygotowania kulturowego 
oraz językowego, uczniowie odbędą czterotygodniowe staże w Rimini 
we Włoszech. Stażyści otrzymają również dodatkowe materiały dydak-
tyczne oraz kieszonkowe. 

Szkoła z klasą

SZKOŁA Z KLASĄ

Z OPTYMIZMEM W PRZYSZŁOŚĆ

Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej w miesiącu wrze-
śniu i październiku 2021 roku udało się zorganizować wyjazd 
20. uczniów do Styrii na czterotygodniowy staż w ramach pro-
jektu „INNOWACYJNA PRAKTYKA ZAWODOWA DOBRYM STARTEM  
W DOROSŁOŚĆ”. Projekt pozwolił uczestnikom zdobyć wiele cennych 
doświadczeń zawodowych, poznać europejskie standardy pracy oraz 
walory turystyczne Styrii. Stanowi on również istotny element rozwo-
ju kształcenia dualnego przy współpracy z zagranicznymi partnerami. 
Wyjazd ten otworzył nowe perspektywy dalszej współpracy ze Styryjską 
Izbą Gospodarczą WKO Steiermark w Graz (Austria) i będzie kontynu-
owany we wrześniu tego roku i w latach następnych. 

 Ponadto 10. uczniów klasy pierwszej technikum, którzy kształcą 
się w zawodzie technik informatyk weźmie udział w specjalistycznym 
kursie zawodowym w ramach projektu: „Kształcenie zawodowe gwa-
rancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” w ramach Poddziałania 8.5.1 
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz 
tworzenia i rozwoju CKZiU.
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UCZNIOWIE POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHMIELNIKU 
NA PRAKTYKACH ZAWODOWYCH W AUSTRII

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku jest obecnie w trakcie reali-
zacji przewidzianego na lata 2021-2022 projektu mobilności w ramach 
programu Erasmus+ pn. Innowacyjna praktyka zawodowa dobrym 
startem w dorosłość. 

 W czasie ostatnich kilku miesięcy za pozyskane z zewnątrz środki 
zakupiliśmy wyposażenie drugiej pracowni samochodowej i pracow-
ni fryzjerskiej oraz szereg niezbędnych środków dydaktycznych, które 
wzbogaciły wyposażenie kilku pracowni przedmiotowych. Przygotowa-
liśmy atrakcyjną ofertę kształcenia dla uczniów Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Adolfa Dygasińskiego z nowymi kierunkami kształcenia, 
które pozwolą zdobyć przydatne umiejętności we współczesnym świe-
cie. 

Wielu uczniów w tym czasie brało udział w olimpiadach, kon-
kursach i zawodach odnosząc liczne sukcesy. Najważniejsze z nich 
to zakwalifikowanie do etapu okręgowego LXIII Olimpiady Wiedzy  
o Polsce Świecie Współczesnym, XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekolo-
gicznej oraz uzyskanie tytułu laureata w finale XXVIII edycji Konkur-
su Wiedzy Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej.  
W imieniu dyrekcji PZS w Chmielniku pragnę pogratulować osiągnięć  

i sukcesów uczniom i podziękować nauczycielom za zaangażowanie  
w przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach.

24 lutego 2022 roku to smutny dzień, w którym doszło do przerwa-
nia pokoju w Europie. Nasi sąsiedzi Ukraińcy zostali brutalnie zaatako-
wani przez Rosję. To trudny czas dla nas wszystkich. Wyrażamy naszą 
solidarność z narodem ukraińskim. Identyfikujemy się z jego ideałami 
i marzeniami. Wspieramy go, wierzymy w szybkie zakończenie wojny  
i przywrócenie pokoju.

Szczególnie gorąco zachęcam do rozpoczęcia nauki te-
gorocznych absolwentów szkół podstawowych w Powiatowym 
Zespole Szkół w Chmielniku, szkoły z długą historią i pięknymi 
tradycjami. Zaufało nam już ponad 6000 absolwentów oraz 450 
uczniów. Bądź jednym z nich. 

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół – Sławomir Wójcik

Programu Erasmus+ w ramach akcji 1. – Mobilność uczniów i kadry  
w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, który na 1045 
złożonych projektów zajął 42 miejsce i został jako jeden z 276 projek-
tów zakwalifikowany do realizacji. 

 Budżet projektu to ponad 105 000 euro. Projekt przewiduje wy-
jazd dwóch 20 osobowych grup młodzieży na miesięczną praktykę 
zawodową do Austrii miasta Köflach region Styrii. W celu realizacji 
projektu Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku podjął współpracę  
z austriackim partnerem firmą Wirtschaftsoffensive (WOF). Wypra-
cowany wspólnie innowacyjny program stażu jest zgodny z podstawą 
programową kształcenia zawodowego dla zawodów biorących udział  
w projekcie oraz uwzględnia regionalne i krajowe potrzeby edukacyjne. 
Stanowi również istotny element rozwoju kształcenia dualnego przy 
współpracy z zagranicznymi partnerami.

 Projekt stał się możliwy do realizacji w wyniku nawiązania współ-
pracy Gminy Chmielnik ze Styryjską Izbą Gospodarczą WKO Steiermark 
w Graz (Austria), czego efektem było przygotowanie i złożenie przez 
zespół projektowy w składzie: Sławomir Wójcik – dyrektor szkoły,  
Robert Gajek – koordynator projektu i Milena Jarek – zastępca koordy-
natora projektu na konkurs luty 2020 r. wniosku do Narodowej Agencji 

 Celami projektu są: przełamanie barier związanych z utrudnio-
nym dostępem uczniów do edukacji i zapewnienie równego dostępu 
do rozwoju uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej, poznanie 
nowoczesnych technik i technologii, poznanie nowoczesnych syste-
mów jakości, przeniesienie zdobytych doświadczeń i wiedzy o nowo-
czesnych technikach, technologiach, metodach i systemach jakości na 
grunt lokalny, stworzenie możliwości odegrania aktywnej roli w społe-
czeństwie, zwiększenie u uczestników stażu kompetencji zawodowych, 
zdobycie umiejętności wymaganych na polskim i europejskim rynku 
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PRAKTYKI UCZNIÓW – MPK KIELCE

Uczniowie klas 2 tsi, 3 tsp oraz 3 tsg, kształcący się w zawodzie 
technik pojazdów samochodowych w Powiatowym Zespole Szkół  
w Chmielniku odbywają zajęcia praktyczne w Miejskim Przedsiębior-
stwie Komunikacji w Kielcach. Jest to umowa partnerska na rzecz 
realizacji projektu Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów 
klas patronackich MPK Kielce a Technikum w Powiatowym Zespole 
Szkół w Chmielniku. Projekt ma za zadanie podnieść jakość kształce-
nia zawodowego. Dzięki udziałowi w zajęciach praktycznych ucznio-
wie sprawdzają użyteczność wiedzy i umiejętności zdobytych w toku 

kształcenia. Porozumienie dotyczy wspólnych działań, które są podej-
mowane przez obie instytucje w zakresie promocji szkolnictwa zawo-
dowego w zawodach aktualnie poszukiwanych na rynku pracy. MPK 
udostępniło swoje zaplecze oraz stworzyło warunki pozwalające na 
zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy mechanika samochodowego. 

Celem projektu jest zastosowanie i pogłębianie nabytej przez 
uczniów wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warun-
kach pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych, przygotowanie do 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz nawiązanie 
trwałej współpracy pomiędzy szkołą a pracodawcą. 

 W trakcie zajęć praktycznych uczeń realizuje i nabywa umiejętno-
ści wynikające z programu nauczania zawodu lub treści spoza progra-
mu nauczania, które zwiększą jego szanse na późniejsze zatrudnienie 
w wyuczonym zawodzie. 

Pracodawca zyskuje możliwość wspierania uczniów już na pozio-
mie nauki w szkole, wynagradzania wybranych uczniów oraz jeszcze 
ściślejszej współpracy na linii pracodawca – uczeń – szkoła. 

Zajęcia praktyczne pozwalają pracodawcy na pozyskanie kadr, 
które będą odpowiadać modelowi przedsiębiorstwa oraz wspierać lo-
kalny rynek pracy. 

Opracowanie: 
Monika Brożyna

pracy, zwiększenie mobilności zawodowej uczestników i walka z bezro-
bociem poprzez wzrost kwalifikacji uczestników mobilności, poprawa 
wyników nauczania, promowanie uczenia się języków obcych i podnie-
sienie u uczestników poziomu posługiwania się językiem niemieckim 
– zwłaszcza branżowym, wyrabianie u uczestników stażu kompetencji 
komunikacyjnych i społecznych, kształtowanie przedsiębiorczości, sa-
modzielności i odpowiedzialności uczniów, poznanie odmiennego śro-
dowiska kulturowego i funkcjonowanie w nim, uzyskanie formalnego 
potwierdzenia kwalifikacji zawodowych: certyfikatu od austriackiego 
pracodawcy oraz certyfikatu Europass - Mobilność.

Pierwsza grupa uczniów pod opieką dwóch nauczycieli w termi-
nie 27.09.2021 – 22.10.2021 już odbyła swoją miesięczną praktykę 
zagraniczną. W wyjeździe brali udział uczniowie klas II – IV technikum 
z Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku, kształcący się w zawo-
dach: technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych 
i technik pojazdów samochodowych. Młodzież odbywała praktyki  
w renomowanych hotelach, firmach i zakładach pracy zrzeszonych  
w obszarze działania Styryjskiej Izby Gospodarczej. Potwierdzeniem 
odbycia zagranicznej praktyki zawodowej jest certyfikat od austriac-
kiego pracodawcy oraz certyfikat Europass – Mobilność potwierdzony 
przez Krajowe Centrum Europass z siedzibą w Warszawie. 

 Pierwsza grupa 20. uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do 
udziału w projekcie uczestniczyli w zajęciach przygotowawczych, które 
obejmowały stacjonarny 30 godzinny kurs branżowy języka niemiec-
kiego, kurs online języka niemieckiego, 10 godzinne zajęcia z przygoto-
wania kulturowego oraz 5 godzinne zajęcia z psychologiem na temat: 
Jak radzić sobie ze stresem. Ponadto stażyści otrzymali dodatkowe 
materiały dydaktyczne i kieszonkowe na zagraniczny pobyt. 

Podczas pobytu w Austrii młodzież miała możliwość zapoznania 
się z kulturą, obyczajami, historią i atrakcjami turystycznymi tego 
regionu Austrii biorąc udział w wycieczkach kulturowych: zwiedzanie 
Koflach, wycieczka w góry i zwiedzanie Wiednia (pałac Schönbrunn).

Wszystkie koszty związane z realizacją miesięcznych zagranicz-
nych praktyk zawodowych, w tym między innymi opiekę, zakwatero-
wanie, wyżywienie, kieszonkowe, transport i ubezpieczenie zostały 
pokryte z dofinansowania programu Erasmus+.

Wyjazd kolejnej 20. osobowej grupy młodzieży z Technikum Po-
wiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku w ramach tego projektu prze-
widziany jest na wrzesień 2022 r., w miesiącach marzec-maj 2022 r . 
będzie realizowany również włoski projekt mobilności (do Rimini) dla 
kolejnych 40 uczniów.

Opracowanie:
Sławomir Wójcik, Robert Gajek, Milena Jarek
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Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku w roku 2021/2022 realizuje 
projekt pn. Staż we Włoszech to dobry start w dorosłe życie – wy-
jazd młodzieży na miesięczne praktyki do Rimini we Włoszech. Pro-
jekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu Międzynarodowa 
mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 
zawodowego realizowanego ze środków PO WER. 

SUKCESY POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHMIELNIKU  
W REALIZACJI PROJEKTÓW MOBILNOŚCI

Łączny budżet projektu to kwota ponad 400 tysięcy zł.
Beneficjentami projektu jest 40 uczniów z technikum żywienia  

i usług gastronomicznych, technikum informatycznego i technikum po-
jazdów samochodowych.

 Celami projektu jest umożliwienie uczniom lepszego przygoto-
wania się do warunków, jakie panują na europejskim rynku pracy, dla-
tego też uczestnicy mogą zapoznać się z organizacją i techniką pracy 
przedsiębiorstw gastronomicznych, informatycznych i mechanicznych, 
a także rozwijać swoje umiejętności i kompetencje zawodowe oraz ję-
zykowe, poznać walory turystyczne, kulturowe i historię kraju w którym 
odbywają staż.

Korzyści dla ucznia:
• realizacji praktyk zawodowych we Włoszech przez okres 4 tygodni- 

wyjazd w maju 2022 roku,
• udział w zajęciach z przygotowania językowego (język włoski zawo-

dowy), z przygotowania kulturowego oraz w warsztatach psycholo-
giczno – pedagogicznych,

• otrzymanie kieszonkowego na wyjazd ok. 3000 zł,
• udział w wycieczkach kulturowych (Rimini, Florencja, Wenecja, San 

Marino),
• uzyskanie certyfikatu potwierdzającego odbycie praktyk zawodo-

wych u włoskiego pracodawcy,
• uzyskanie certyfikatu Europass Mobilność który jest honorowany we 

wszystkich krajach UE.

Opracowanie: 
Milena Jarek, Robert Gajek

POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spo-
tkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dofinansowuje i me-
rytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty.

Nasza szkoła pozyskała niemieckiego partnera w Lueneburgu. 
Osobą koordynującą oraz nauczycielem kontaktowym w Niemczech 
jest Julia Dunkel. Podczas pandemii nie mogliśmy zrealizować wymia-
ny z naszym partnerem z Niemiec, lecz kontaktujemy się na bieżąco 
i piszemy wspólnie następny projekt spotkania, który odbędzie się  
w Kamminke/Golm.

PNWM dotuje spotkania młodzieży tak różnorodne w tematyce  
i formie, jak różnorodne są zainteresowania młodych ludzi – od warsz-
tatów teatralnych przez międzyszkolne projekty ekologiczne po mecze 
hokeja na trawie. Tematyka naszych spotkań pn. Przeszłość a przy-
szłość to historia naszych krajów oraz wpływ mediów na nasze życie.

Dla organizatorów – nauczycieli, pedagogów i animatorów, PNWM 
przeprowadza szkolenia, konferencje i seminaria oraz wydaje publika-
cje. Wraz z p. Danutą Stanek bierzemy czynny udział w seminariach,  
a nawet same szkoliłyśmy nauczycieli z zakresu zorganizowania wy-
miany młodzieżowej w Kuratorium Kielce.
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PRAKTYKI W TECHNIKUM  
ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych, jaki 
oferuje Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, kierowany jest do osób 
lubiących przygodę ze sztuką kulinarną, dbających o zdrowy tryb życia 
oraz posiadających cechy przedsiębiorczości. 
Pomaga kształtować umiejętności związane  
z planowaniem i organizacją żywienia, sporzą-
dzaniem potraw zgodnie z zasadami racjonal-
nego odżywiania i prawidłową obsługą konsu-
menta. 

Absolwenci tego kierunku potrafią stoso-
wać nowoczesne metody zarządzania działal-
nością gospodarczą i kompleksowo obsługiwać 
zleceniodawcę.

Technik żywienia i usług gastronomicznych 
to zawód o niewyczerpanych możliwościach, 
doskonale odnajdujący się na rynku pracy za-
równo krajowym, jak i zagranicznym. Daje 
wszechstronne umiejętności z zakresu branży 

Historia PNWM
17 czerwca 1991 roku, równocześnie z podpisaniem traktatu do-

brosąsiedzkiego, podpisano Umowę między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o niemiecko-polskiej 
współpracy młodzieży. W ten sposób urzeczywistniono ideę pierwszego 
niekomunistycznego premiera RP Tadeusza Mazowieckiego i ówcze-
snego kanclerza federalnego Helmuta Kohla.

Struktura
PNWM posiada osobowość prawną organizacji międzynarodowej. 

Istnieją dwa biura organizacji: w Warszawie i Poczdamie. W każdym  

z nich pracuje polsko-niemiecki zespół. Od początku swej działalności 
PNWM dofinansowała już blisko 80 tys. projektów, w których wzięło 
udział przeszło 3 mln młodych ludzi. 

Wkład polsko-niemieckiej wymiany młodzieży w dobrosąsiedzką 
współpracę i integrację europejską spotkał się z uznaniem ze strony 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i Prezydenta Re-
publiki Federalnej Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera, którzy objęli 
PNWM wspólnym patronatem honorowym.

Opracowanie: 
Marlena Bizewska

gastronomicznej, która ma szczególne duże perspektywy rozwoju. 
Mimo szalejącej pandemii Covid-19, zajęcia praktyczne z ucznia-
mi odbywają się w pracowniach wyposażonych w profesjonalny 

sprzęt gastronomiczny, umożliwiający roz-
wijanie umiejętności w naturalnych warunkach 
zawodowych. 

W czasie zajęć bezwzględnie przestrzega-
ne są wszystkie wymagane procedury sanitar-
ne oraz przepisy BHP.

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w le- 
kcjach praktycznych, co jest dowodem na to,  
że kierunek wybrali zgodnie ze swoimi zaintere-
sowaniami, a ich zaangażowanie i wkład pracy 
w działania doceniają nauczyciele prowadzący 
zajęcia.

Opracowanie: 
Marta Ficek

EUROPEJSKI TYDZIEŃ KODOWANIA:  
PROMOWANIE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH 9–24 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

Europejski Tydzień Kodowania, który odbył się w październiku 
2021 r., kolejny raz pomógł odmienić życie milionów obywateli z całej 
Europy i innych krajów, otwierając przed nimi świat umiejętności cy-
frowych i innowacji. 

Od 9 do 24 października, szkoły, organizacje non-profit, kluby ko-
dowania i inne organizacje mogły włączać się w wydarzenia związane 
z promowaniem programowania i rozwojem umiejętności myślenia 
obliczeniowego. Inicjatywa opisana jest na stronie internetowej Euro-
pejskiego Tygodnia Kodowania.

 W naszej placówce przygotowaliśmy zajęcia z wirtualnej rzeczy-
wistości z Oculusem oraz tworzenie gier w C#.., które poprowadziły  
p. Danuta Stanek i p. Aneta Barucha - Wolska.

Opracowanie: 
Danuta Stanek
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#świętokrzyskie NIE hejtuje

Nasza szkoła przystąpiła do kampanii społecznej – akcji prze-
prowadzanej z inicjatywy wojewody świętokrzyskiego pod hasłem  
#świętokrzyskie NIE hejtuje, uświadamiającej niebezpieczeństwo 
hejtu oraz konsekwencje z nim związane. W ramach tego projektu  
w szkole stanęły ścianki do robienia selfie, pojawiły się plakaty,  
a nauczyciele informatyki przeprowadzili zajęcia lekcyjne poświęcone 
tej tematyce z wykorzystaniem między innymi spotu i materiałów za-
mieszczonych na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Konferencja z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) organizo-
wana była w formule online 8 lutego 2022 r., ale obchody akcji zwią-
zane z dostępnymi wydarzeniami oraz realizowanymi wraz z uczniami 
działaniami będą trwały przez cały luty i marzec 2022 r.

Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu mają na celu przede 
wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego 
dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie 
rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa 
online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

 Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cy-
frowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak 
również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2022

Co, gdzie, kiedy, czyli szkoła pod lupą

rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. Organizatorem wyda-
rzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer 
Internet (PCPSI), tworzone przez Państwowy Instytut Badawczy NASK 
oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu 
„Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility − CEF). Głównym 
partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

W naszej szkole obchody DBI zapoczątkowała akcja informacyjna 
podczas ogólnoszkolnego spotkania z rodzicami, w dniu 3 lutego 2022 
roku. Należy również wspomnieć, że bierzemy udział w akcji Święto-
krzyskie nie hejtuje.

Opracowanie: 
Danuta Stanek, Aneta Barucha - Wolska

 Nasz udział w kampanii jest odpowiedzią na nasilającą się falę 
hejtu we współczesnym świecie, zarówno wirtualnym, jak i rzeczy-
wistym. Społeczność szkolna, promując hasło „nie hejtuj”, identyfi-
kowała się z przesłaniem, że każdy człowiek, bez względu na wiek, 
poglądy czy kolor skóry, zasługuje na szacunek i nikt nie ma prawa go 
prześladować, poniżać lub wyśmiewać. Szanując innych, szanujemy 
również siebie. 

Szkolny koordynator: Aneta Barucha - Wolska
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X SPOTKANIA Z KINEM O ŻYDOWSKICH WĄTKACH

Dzięki spotkaniu  z filmem, udziale w warsztatach edukacyjnych  
z aktorem oraz spacer z przewodnikiem po ulicach naszego miasteczka 
młodzież z klasy 3 tip miała możliwość „posmakować historii”. Mija 
bowiem 79 lat od pierwszej deportacji Żydów z miejscowego getta do 
obozu Zagłady w Treblince oraz 470. rocznica lokacji Chmielnika.

 W ramach projektu uczniowie klasy 3 tip mogli obejrzeć dramat 
pt. „Mistrz”, który przedstawia losy polskiego pięściarza i więźnia KL 
Auschwitz Tadeusza „Teddy’ego” Pietrzykowskiego, a następnie poroz-
mawiać o filmie z Piotrem Głowackim, odtwórcą roli głównej. 

Opracowanie: 
Danuta Stanek

KURS DLA KLASY IV TIŻ

W dniach 9-10 września 2021 klasa IV tiż wyjechała do piękne-
go miejsca u stóp Gór Świętokrzyskich, gdzie w ośrodku edukacyjnym 
Wólka Milanowska brała udział w kursie w ramach projektu pod nazwą 
Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego, reali-
zowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach wraz z partnerem – 
Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Koordynatorzy: 
Joanna Juszczak, Marta Ficek i Danuta Stanek

CO, GDZIE, KIEDY, CZYLI SZKOŁA POD LUPĄ

NARODOWE CZYTANIE 2021

10 września 2021 na chmielnickim rynku odbyła się X jubileuszo-
wa edycja Narodowego Czytania. Powiatowy Zespół Szkół był współ-
organizatorem tego wydarzenia. Tym razem czytaliśmy utwór Gabrieli 
Zapolskiej pt. „Moralność Pani Dulskiej”. 

W spotkaniu brali udział uczniowie trzeciej klasy liceum ogólno-
kształcącego oraz pierwszej klasy technikum żywieniowego. Lektorami 
były m.in.: Natalia Jasik, Oleksandra Dovgan oraz Dominika Śliwa 
– uczennice klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego.

 Narodowe Czytanie to akcja ogólnopolskiego czytania wybitnych 
dzieł literatów polskich zainicjowana przez Parę Prezydencką.

Opracowała: Ewa Pasternak
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IX EDYCJA DYKTANDA NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

Co, gdzie, kiedy, czyli szkoła pod lupą

Noc Bibliotek to ogólnopolska akcja skłaniająca do czytania po-
przez promocję lokalnych bibliotek jako najbliższych miejsc spotkań  
z kulturą, z różnorodnymi zasobami i bezpłatną ofertą dla społeczno-
ści, sprzyjających wymianie idei i integracji.

 Tematem przewodnim spotkania w naszej bibliotece była twór-
czość Stanisława Lema – wybitnego futurologa oraz filozofa. To ważne 
literackie wydarzenie rozpoczęliśmy warsztatami plastycznymi, które 
poprowadził Wojciech Książek – artysta plastyk z Borzykowej. 

Młodzież miała za zadanie zobrazować alternatywne światy Lema. 
Dzięki technice szkicowania węglem, a także cennym uwagom Wojtka, 
powstały prace na bardzo wysokim poziomie artystycznym, a każda  
z nim była osobno prezentowana i omawiana. 

 Następnie odbyły się zajęcia literackie, które w mistrzowski spo-
sób poprowadził Michał Brzoza – przewodnik w OEM „Świętokrzyski 
Sztetl”, a także jeden z organizatorów największego festiwalu fanta-
styki z regionie Sabat Fiction-Fest. Uczestnicy spotkania poznali m.in. 
historię gatunku fantasy oraz science fiction, a także sztandarowe po-
wieści i filmy o tematyce futurologicznej. Młodzież podczas ożywionej 
dyskusji próbowała odpowiedzieć na pytanie, czy w przyszłości postęp 
technologiczny będzie stanowić dla ludzkości błogosławieństwo, czy 
też przekleństwo. Poruszony został także problem cyberbezpieczeń-
stwa i transhumanizmu.

Jak co roku nie zabrało także gier i zabaw literackich z nagrodami. 

Opracowała: Natalia Jasik, kl. 3 a

LEMowe HISTORIE, CZYLI NOC BIBLIOTEK  
W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHMIELNIKU

29. września br. odbył się pierwszy (wewnątrzszkolny) etap Dyk-
tanda Niepodległościowego. Koordynatorem wydarzenia w naszej 
szkole była Pani Beata Zaród.

 W eliminacjach do dalszego etapu wzięło udział 25. uczniów, dla 
których zawiłości ortograficzne nie miały żadnych tajemnic.

 Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” to wyjątkowy 
projekt edukacyjny adresowany do uczniów wszystkich typów szkół. 

Rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie to okazja do przybliżenia naj-
ważniejszych postaci i wydarzeń ze współczesnej historii Polski oraz 
pretekst do poznawania języka ojczystego. Jest wreszcie Dyktando 
szczególną, aktywną formą wspólnych obchodów Święta Niepodległo-
ści.

Opracowała: 
Ewa Pasternak
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30 września i 1 października w ramach X Spotkań z Kinem  
o Żydowskich Wątkach, wolontariusze z Powiatowego Zespołu Szkół  
w Chmielniku uczestniczyli w innowacyjnych warsztatach prowadzo-
nych przez Edwarda Skubisza – polsko-holenderskiego teologa oraz 
współpracownika Domu Anny Frank w Amsterdamie.                

 Celem zajęć było przede wszystkim przygotowanie młodzieży do 
roli edukatorów i przewodników podczas wernisażu, a ich głównym 
zadaniem było oprowadzanie młodszych uczniów po wystawie. W tej 
nowej roli uczniowie odnaleźli się wyśmienicie.

Opracowała: Ewa Pasternak

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIUSZY
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SPOTKANIE AUTORSKIE Z POETKĄ 
KAZIMIERĄ SZCZYKUTOWICZ

27. października br. w Chmielnickim Centrum Kultury młodzież  
z naszej szkoły uczestniczyła w spotkaniu autorskim poetki Kazimiery 
Szczytukowicz. 

Pani Kazimiera pracowała jako nauczycielka matematyki aż do 
przejścia na emeryturę. Jako poetka zadebiutowała w 2007 roku, 

WIECZÓR Z MITAMI

W piątkowy wieczór 5 listopada br., w szkolnej bibliotece miało 
miejsce wydarzenie czytelnicze pn. Wieczór z mitami. Spotkanie po-
prowadził Michał Brzoza – historyk, przewodnik w OEM „Świętokrzyski 
Sztetl”, współorganizator największego festiwalu fantastyki w regionie 
Sabat Fiction-Fest. 

 Celem Wieczoru z mitami był przegląd najważniejszych dzieł 
literackich nawiązujących do elementów mitologii słowiańskiej, cel-
tyckiej i germańskiej. Uczestnicy zapoznali się również z genezą ta-
kich podgatunków literackich jak fantasy, horror, science-fiction. 
Czytali i interpretowali fragmenty dzieł, nawiązując do obowiązujących  
w danym czasie konwencji literackich oraz kontekstów biograficznych 
i kulturowych. 

Opracowała: Patrycja Sosińska, kl. 3 b

włączając się w działalność Grupy Literackiej „Irys”, działającej przy 
Wojskowym Klubie Garnizonowym w Kielcach. Podczas spotkania mło-
dzież mogła nie tylko zapoznać się z dorobkiem literackim poetki, ale 
również czynnie włączyć się w dyskusje na temat literatury.

Opracowała: Wiktoria Wirecka, kl. 3 b
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Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku przyłączył się do ogólno-
polskiej akcji bożonarodzeniowej pn.: Paczka dla Rodaka na Kresach, 
mającej na celu wsparcie naszych Rodaków zamieszkujących Wileńsz-
czyznę. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu przeprowadzili zbiórkę 
m.in. długoterminowej żywności, środków czystości oraz artykułów 
chemicznych. 

 Zebrane produkty dostarczyli do siedziby Starostwa Powiatowego 
w Kielcach.

Opracował: 
Andrzej Cupryjak-Socha

PACZKA DLA RODAKA I BOHATERA NA KRESACH

Skuszeni, piękną jak na tę porę roku, letnią pogodą, uczniowie 
klasy 2 a liceum ogólnokształcącego wsparci grupą miłośników gór-
skich szlaków z innych klas naszej szkoły, pojechali na wycieczkę  
w Tatry. 

W planowaniu wycieczek górskich, dobra i przewidywalna pogoda 
jest niezbędnym warunkiem powodzenia tego rodzaju przedsięwzięć, 
nie pomijając przy tym aspektów bezpieczeństwa. Każdy, kogo ulewny 
deszcz lub burza zastały na górskim szlaku wie o tym bardzo dobrze,  
a każdy wybierający się w wysokie góry musi o tym pamiętać. 

 Rankiem 9 września, przy pięknym słońcu, grupa turystyczna 
pod opieką nauczycieli p. Marleny Bizewskiej, p. Sylwestra Panka oraz  
p. Sławomira Wrony wyruszyła ambitnym i stosunkowo trudnym, ale 
jakże malowniczym szlakiem przez Dolinę Pięciu Stawów i przełęcz 
Świstówka do Morskiego Oka. To dystans ponad 20 km, z różnicą 
przewyższeń 1180 metrów i najwyższym punktem 1840 m. n.p.m. 
Po drodze mogliśmy podziwiać wodospad Wielka Siklawa, Orlą Perć 
i odpocząć w Dolinie Pięciu Stawów. Kombinacja pięknej słonecznej 
pogody i niesamowitych widoków zapewniła wspaniałe i niezapomnia-
ne wrażenia. Do celu czyli Morskiego Oka dotarliśmy po 7 godzinach 
marszu, a później czekał nas powrót do autobusu. 

 Następnego dnia „czując w nogach” wędrówkę poprzedniego 
dnia, młodzież zwiedziła skocznię narciarską Wielka Krokiew i oddała 
się błogiemu lenistwu we wrześniowym słońcu na Gubałówce. To były 
naprawdę wspaniałe dni spędzone w górach. 

Opracował: Sławomir Wrona

WYCIECZKA DO ZAKOPANEGO
9-10 WRZEŚNIA 2021

23 listopada 2021 r. nasi uczniowie wzięli udział w konkursie hi-
storycznym pn. Wieki i dzieje. 

Do testu edukacyjnego przystąpili: Bartłomiej Lewicki i Domi-
nika Pawłowska (kl. 2tsi), Justyna Poniewierka, Natalia Koźbiał, 
Klaudia Kmiecik, Agata Długosz, Daria Majka i Patrycja Szafraniec 
(kl. 2tż), Kaniecki Bartłomiej, Kacper Więckowski (kl. 3tip), Jakub 

KONKURS HISTORYCZNY
„WIEKI I DZIEJE”

Łuczak (kl. 3tps), Weronika Jędrzejowska (kl. 3thżp), Krzysztof 
Nowak (kl. 4tżi) i Martyna Roguska (kl. 2Bfm). 

Tematyka konkursu objęła zagadnienia sprawy polskiej podczas  
I i II wojny światowej. Jej zakres dotyczył programu nauczania w szko-
łach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Konkurs przeprowa-
dzono online na platformie internetowej. Test trwał 45 minut i składał 

Co, gdzie, kiedy, czyli szkoła pod lupą
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BRAWO MY

ŻYJ MARZENIAMI, A NA PEWNO SIĘ SPEŁNIĄ!
ABSOLWENCI POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHMIELNIKU KILKA SŁÓW OSOBIE

się z 25 pytań, w tym 24 zamkniętych jednokrotnego i wielokrotnego 
wyboru, otwartych i jednego pytania opisowego. 

 Uczniowie przygotowywali się do konkursu na zajęciach dodat-
kowych pod kierunkiem nauczyciela historii p. Kamila Króla. W teście 
uzyskali wyniki powyżej średniej z całego kraju oraz otrzymali dyplomy. 
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i życzymy kolejnych sukce-
sów w nauce!

Opracował: Kamil Król

W ostatni weekend maja 2021 r., z inicjatywy Andrzeja Cupry-
jaka-Sochy odbyły się w naszej szkole dwudziestogodzinne warsztaty 
poprowadzone przez Piotra Jeleniewskiego – trenera mieszanych sztuk 
walki (MMA). Treningi odbyły się dla różnych grup wiekowych: juniorów 
i seniorów. Zgrupowanie odbyło się w ramach długofalowego projektu 
pn. Program Fight - Piotr Jeleniewski. Zamysłem projektu było przygo-
towanie zawodników do walk w różnych formułach na poziomie ama-
torskim i zawodowym. Innowacyjne połączenie technik Tradycyjnego 
Kung-fu Tanglanquan i MMA z pewnością zaprocentuje w przyszłości 
spektakularnymi efektami.

Warsztaty odbyły się dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji: 
uczniów, rodziców, dyrekcji Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku, 
Starostwu Powiatowemu w Kielcach, a także Urzędowi Miasta i Gminy 
Busko-Zdrój.

PROGRAM FIGHT – PIOTR JELENIEWSKI W CHMIELNIKU
28-30.05.2021

Opracował: Andrzej Cupryjak-Socha

EWA ŻAKOWSKA-LOLO
Ukończyłam Liceum im. A. Dygasińskiego w Chmielniku w 2009 

roku, wychodząc z ogromem wiedzy i głową pełną pomysłów na dalszą 
naukę i życie, pamiętając o poradach nauczycieli i cen-
nych doświadczeniach zebranych podczas lat spędzonych 
w szkole. 

Jaki kierunek w takim razie wybrałam? W zasa-
dzie to nie potrafiłam zrezygnować z dwóch, które sobie 
wymarzyłam i tak oto jestem absolwentką psycholo-
gii oraz filologii angielskiej i studiów podyplomowych  
z zakresu zarządzania kompetencjami pracowników oraz 
tłumaczeń na Uniwersytecie Łódzkim. Odkąd pamiętam, 
staram się łączyć te dwie pasje. 

Od ponad 6 lat, pracuję w obszarze zarządzania zasobami ludz-
kimi w branży IT, w firmie Sii, która zajmuje się dostarczaniem usług 
doradztwa technologicznego, transformacji cyfrowej, BPO i inżynieryj-
nych w Polsce. Dołączyłam do organizacji jako specjalista ds. rekru-
tacji i HR, dodatkowo wspieram firmę w obszarze tłumaczeń, m.in. 

tworzę napisy do filmów korporacyjnych, jak również przygotowuję  
i weryfikuję tłumaczenia materiałów marketingowych. W czasie stu-

diów pracowałam jak lektor w szkole językowej, odbyłam 
praktyki w biurze tłumaczeń, jako wolontariusz współpra-
cowałam z Europejską Fundacja Praw Człowieka. Ukoń-
czyłam także Podyplomowe Studia Tłumaczeń Specja-
listycznych – kurs skierowany do osób zajmujących się 
pisemnym i ustnym tłumaczeniem specjalistycznym oraz 
przysięgłym. Planuję, w końcu, zdać egzamin na tłumacza 
przysięgłego. Obecnie, od 1,5 roku, pełnię rolę Resource 
Managera w Centrum Kompetencyjnym Cybersecurity – 
jest to dość enigmatycznie nazwane stanowisko ściśle 

wiążące się z procesem rekrutacji oraz zarządzaniem zespołem. Cen-
trum angażuje się w proces w momencie pojawienia się możliwości 
zbudowania pełnego zespołu i przejęcia odpowiedzialności za projekt 
z obszaru określonych kompetencji technicznych, w moim przypadku  
z zakresu cyberbezpieczeństwa. 

Co, gdzie, kiedy, czyli szkoła pod lupą
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EMIL WÓJCIK
Nigdy nie czułem się wyjątkową osobą. W szkole nie wyróżnia-

łem się świetną nauką, czy też spektakularnymi osiągnięciami. Nikt  
w mojego otoczenia nie mobilizował mnie do działania, nie 
dawał nadziei na lepsze jutro. Było jednak we mnie „coś”, 
co motywowało mnie do tego, by osiągnąć zamierzony cel. 
Wydaje mi się, że u każdego artysty jest taki przełomowy 
moment w życiu, który wpływa na dalsze wybory i uświa-
damia kim się jest...  

W pewnym momencie swojego życia skupiłem się 
na tym, co naprawdę mnie interesuje. Lubię filmografię, 
kuchnię i dobrą muzykę. Nauczyłem się, że to właśnie 
praca kształtuje to, kim jestem i gdzie chce być. Posta-
wiłem więc na jedną kartę – muzykę. Obecnie kształtuję się w tym 
kierunku – studiuję Edukację Muzyczna w Uniwersytecie Jana Kocha-
nowskiego. Uczelnię zamierzam opuścić z tytułem magistra. Wiedzę, 
którą zdobyłem w szkole średniej wykorzystuję nie tylko na studniach, 
ale i w pracy. 

Zostałem współzałożycielem zespołu ,,Wpada w ucho”, który 
rozwija skrzydła. Życie w środowisku muzycznym uświadomiło mi co  
w moim życiu jest ważne. Ale podwaliny otrzymałem będą uczniem 
Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku. 

 Bardzo miło wspominam czasy szkolne. To właśnie wtedy za-
cząłem zauważać, że nauczyciele którzy wymagają od nas tak wiele, 

nauczyli mnie jak żyć. A to bardzo dużo. Myślę, że nasza 
szkoła fantastycznie wspiera osoby, które chcą od życia 
czegoś więcej. Dopiero tutaj przekonałem się, że warto 
robić to co się kocha. 

Jeśli moje zdanie ma jakiekolwiek znaczenie dla 
Ciebie, drogi Czytelniku, zdanie byłego ucznia któremu 
kiedyś wydawało się, że wszystko wokół jest złe i że nie 
jest się nic wartym, zaufaj mi proszę, bo wcale tak nie 
jest! Pamiętaj, że to właśnie to Ty jesteś wyjątkową osobą 
– wystarczy że to zrozumiesz i się docenisz. Możesz być 

kimkolwiek chcesz. To Ty decydujesz.  Pragnę, aby każdy kto przeczyta 
ten tekst – od „jakiegoś gościa którego nie kojarzą”, wyciągnął jak 
najwięcej z tego czasu poświęconego szkole średniej. Wiedza to rzecz 
bardzo ważna, ale na równi z realizacją swoich marzeń czy też założeń. 
Liczą się także dobre wspomnienia! 

Życzę Ci, abyś dobrze wybrał szkołę – uważam, że edukacja  
w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku to najlepsza inwestycja.  Po 
wielu latach będziesz wracał wspomnieniami do tego miejsca i czasu 
z przekonaniem, że był to jeden z najlepszych etapów w Twoim życiu.

Przyznam, że przed rozpoczęciem roku szkolnego bardzo się stre-
sowałam i byłam pełna niepokoju. Na szczęście niepotrzebnie. Nowa 
szkoła okazała się świetnym wyborem. Poznałam tu wiele nowych 
osób, a z większością się zaprzyjaźniłam. Obowiązujący materiał na-
uczania jest na wysokim poziomie, trzeba więc uczyć się na bieżąco. 
Stosunkowo łatwo się do tego przyzwyczaić i wyrobić nowe nawyki. 
Nauczyciele są mili i bardzo pomocni. To nasze „dobre duchy”. 

Marta Stępień, kl. I tpsi 

PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY, CZYLI O TYM,  
CO O NOWEJ SZKOLE MÓWIĄ KLASY PIERWSZE

Wybrałem Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, ponieważ sły-
szałem, że panuje w niej dobra atmosfera. Po kilku miesiącach spę-
dzonych tutaj zdecydowanie mogę to potwierdzić. Śmiało mogę polecić 
naszą szkołę osobom, które tak jak ja rok temu, stoją teraz przed po-
dobnym wyborem. 

Kacper Kogut, kl. I bm 

Co najbardziej podoba mi się w nowej szkole? Przede wszyst-
kim dobra i przyjazna uczniom atmosfera. Jednak głównym powodem  

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

15 grudnia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyła 
się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Takie 
wyróżnienie przysługuje najlepszemu uczniowi ze wszystkich klas 
maturalnych w danej szkole, albo uczniowi z wybitnymi osiągnięciami  
w jednej dziedzinie nauki i co najmniej dobrymi ocenami z pozostałych 
przedmiotów. Stypendium Prezesa Rady Ministrów  to również nagro-
da pieniężna w wysokości trzech tysięcy złotych, która jest wypłacana  
w dwóch transzach. W roku szkolnym 2021/2022 to szczególne wy-
różnienie otrzymało 258. uczniów z całego województwa świętokrzy-
skiego. W gronie stypendystów znalazły się również uczennice z naszej 
szkoły: Natalia Jasik z klasy 3 a, Julia Tomczyk z klasy 3 c, Julia 
Litwin z klasy 3 thzp oraz Iga Mazur z klasy 3 tiżg. 

Serdecznie gratulujemy naszym uczennicom i życzymy kolejnych 
sukcesów!

Opracował: Kamil Król

Brawo my
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w wyborze nowej szkoły były opinie znajomych. Szkoła posiada bardzo 
nowoczesną bazę dydaktyczną i wysoki poziom nauczania. Teraz już 
wiem, że będę świetnie przygotowany do zawodu informatyka. 

Adrian Pająk, kl. I tpsi

Od pierwszego dnia poczułam się w tej szkole „jak w domu”.  
Nauczyciele są rewelacyjni, cierpliwi i pomocni. Czasami za dużo od 
nas wymagają, ale to chyba dobrze ;-). Wybrałam tę szkołę ze względu 
na bogatą ofertę edukacyjną; możliwość wyjazdów na praktyki i kur-

sy doszkalające. Jestem bardzo zadowolona, że wybrałam właśnie to,  
a nie inne miejsce. 

Aleksandra Stępień, kl. I tpsi

Wybierając szkołę kierowałem się głównie radami i opiniami star-
szych kolegów, którzy uczęszczali, bądź uczęszczają do niej. Ogromną 
zaletą szkoły są pracownie wyposażone na wysokim poziomie, a także 
możliwość ukończenia różnych kursów kwalifikacyjnych. 

Michał Bęben, kl. I bm 

20 października 2021 r. po raz pierwszy wręczono Stypendium 
Starosty Kieleckiego. Wyróżnienie to otrzymało 8. uczniów, którzy  
w wyniku klasyfikacji na koniec roku szkolnego uzyskali średnią ocen 
co najmniej 4,80 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 Ze stypendystami spotkali się wicestarosta kielecki Tomasz Ple-
ban i członek Zarządu Powiatu w Kielcach Cezary Majcher, którzy nie 
tylko pogratulowali uczniom osiągnięć w nauce, ale i wręczyli pamiąt-
kowe dyplomy.

Stypendium Starosty Kieleckiego otrzymała m.in. Julia Tomczyk 
–  uczennica klasy 3c liceum ogólnokształcącego Powiatowego Zespołu 
Szkół w Chmielniku.

Opracowała: Ewa Pasternak

STYPENDIUM STAROSTY KIELECKIEGO

We wtorek 26 października 2021 r. w Liceum Ogólnokształcącym 
im. św. Stanisława Kostki w Kielcach odbył się etap wojewódzki IX 
Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”. 

 W zmaganiach ze słowem pisanym wzięło udział 70. uczniów  
z regionu świętokrzyskiego. Do Konkursu zakwalifikowała się również 
Natalia Jasik – uczennica 3 klasy liceum ogólnokształcącego w Powia-
towym Zespole Szkół w Chmielniku.

Opracowała: 
Ewa Pasternak

IX DYKTANDO NIEPODLEGŁOŚCIOWE „PO POLSKU O HISTORII” 
ETAP WOJEWÓDZKI

Uczniowie klasy 2a: Aleksandra Bednarska, Klara Styczeń, 
Gabriela Wierzbicka i Adam Chynek przez 60 minut zmagali się  
z testem zawierającym 26 pytań sprawdzających umiejętność czyta-
nia ze zrozumieniem, znajomość historii i teorii literatury, wiadomości  
z zakresu nauki o języku  oraz zasad gramatyki i ortografii.

 Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny przeprowadzony został  
w oparciu o materiały przygotowane przez Centrum Edukacji Szkolnej 
z siedzibą w Warszawie. 

Koordynator: Maria Świerzewska

„MULTITEST” – OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLONISTYCZNY
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30 września 2021 roku odbył się pierwszy etap trzynastego szkol-
nego konkursu matematycznego Mistrz Rachunków. Brali w nim udział 
uczniowie klas pierwszych i drugich liceum ogólnokształcącego i tech-
nikum. Celem konkursu było doskonalenie umiejętności sprawnego 
wykonywania działań w zbiorze liczb rzeczywistych bez użycia kalkula-
tora, wdrażanie uczniów do udziału w konkursach i zdrowej rywalizacji 
oraz wyłonienie Szkolnego Mistrza Rachunków. 

 Do finału zakwalifikowały się następujące osoby: Adam Chynek 
kl. 2a LO, Natalia Jasik kl. 3a LO, Zuzanna Lipa kl. 2a LO, Alek-
sandra Bednarska kl. 2a LO, Eunika Wieczorek kl. 2TSI, Szymon 
Wolny kl. 1 TSI. Drugi etap konkursu odbędzie się w maju.

Organizatorzy: 
Anna Mattusch i Robert Gajek

WYNIKI XIII SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 
„MISTRZ RACHUNKÓW”

Uczniowie klasy 2a: Aleksandra Bednarska, Klara Styczeń, Ga-
briela Wierzbicka, Zuzanna Lipa i Adrian Kostecki, dnia 15 listopa-
da 2021 roku, wzięli udział w kolejnej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady 
Mitologicznej. Uczestnicy olimpiady zmagali się z testem zawierają-
cym 30 pytań sprawdzających znajomość mitów i legend starożytnych 
Greków i Rzymian oraz wiedzę dotyczącą opowieści o bohaterach 
i herosach.

 Koordynator: 
Maria Świerzewska

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MITOLOGICZNA

26 listopada 2021 r. w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku 
odbył się etap szkolny LXIII edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie 
Współczesnym. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, tegoroczny program Olimpiady 
dzielił się na zmienny blok tematyczny pod hasłem „Demokratyczne 

OLIMPIADA WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

Państwo Prawne” oraz stały blok tematyczny: Procesy Społeczno-go-
spodarcze we Współczesnym Świecie i Polsce oraz Struktury i Mecha-
nizmy  Życia Politycznego w Polsce i na Świecie.

Koordynator: 
Andrzej Cupryjak-Socha

Brawo my
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W dniu 26 listopada 2021 r. w budynku Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach odbył się finał wojewódzki XXVIII edycji Kon-
kursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej.

W tym roku do finału zakwalifikowanych zostało 32 uczniów  
z 18 szkół z naszego regionu, których zadaniem było wypełnienie te-
stu składającego się z 30 pytań dotyczących m.in. postępowania przy 
wypadkach, a także sprawdzających wiedzę z zakresu pierwszej po-
mocy przedmedycznej oraz nawiązujących do tradycji patriotycznych 
i obronnych.

 Po sprawdzeniu testów organizatorzy wyłonili szóstkę laureatów, 
w gronie  których znalazła się uczennica naszej szkoły Natalia Jasik, 
która ostatecznie zajęła 4 miejsce tracąc do pierwszego miejsca zale-
dwie dwa punkty.

Uroczystego podsumowania konkursu, wręczenia nagród i wyróż-
nień laureatom dokonał Wojewoda Świętokrzyski pan Zbigniew Koniusz.

 
Opracował: Sylwester Panek

NATALIA JASIK LAUREATKĄ KONKURSU!!!

Powiatowy Zespół Szkół włączył się w akcję  pomocy uchodźcom  
z dotkniętej wojną Ukrainy. Wolontariusze już od pierwszych dni kon-
fliktu zbrojnego przekazywali żywność długoterminową, odzież, zabaw-
ki i środkami czystości dla potrzebujących. Niektórzy z nich udawali się 

NA POMOC UKRAINIE!

nawet na granice kraju, by angażować się w pomoc na miejscu. To dla 
nas bardzo trudny czas, w którym okazuje się, jak wielkie serca mają 
nasi uczniowie.

Brawo my
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OFERTA EDUKACYJNA

Z edukacją za pan brat

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA  
TECHNICZNO-PRZYRODNICZA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  
język angielski, fizyka, matematyka

Innowacja: 
wykorzystanie technologii informacyjnych w matematyce  

i naukach przyrodniczych

Ukończenie szkoły umożliwia kontynuację nauki:  
kierunki przyrodnicze, chemiczne, medyczne,  

farmaceutyczne, techniczne.

KLASA 
MEDYCZNA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  
język angielski, biologia, chemia

Innowacja: 
dietetyka i rekreacja ruchowa oraz podstawy  

ratownictwa medycznego

Ukończenie szkoły umożliwia kontynuację nauki:  
kierunki przyrodnicze, chemiczne,  

medyczne lub farmaceutyczne.

KLASA 
POLICYJNO-PRAWNA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  
język angielski, język polski, historia

Innowacja: 
służba mundurowa 

oraz bezpieczeństwo i higiena pracy

Ukończenie szkoły umożliwia kontynuację nauki:  
formacje mundurowe, ze szczególnym uwzględnieniem policji,  

straży pożarnej, wojska.

KLASA 
FILMOWA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  
język polski, język angielski, historia

Innowacja: 
reżyseria i nagrywanie profesjonalnych filmów  

(jak być dobrym influencerem, tworzenie kanałów na You Tube, 
graficzne obrabianie filmów)

Ukończenie szkoły umożliwia kontynuację nauki:  
kierunki humanistyczne, filologiczne, pedagogiczne, psycholo-

giczne, prawnicze, historyczne, dziennikarskie.

PRZYJDŹ, ZOBACZ, WYBIERZ!!!
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TECHNIKUM

Z edukacją za pan brat

Budownictwo to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi gospo-
darki. Środki unijne oraz spore zainteresowanie inwestorów powodują, 
że ciągle jest duże zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży. 

Kształcenie w zawodzie technik budownictwa trwa 5 lat i od-
bywa się w ramach 2 kwalifikacji:
1. BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,
2. BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządza-

nie kosztorysów.
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następu-

jących zadań zawodowych:
• wykonywania określonych robót budowlanych,
• organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowa-

niem terenu budowy,
• organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego  

i robót wykończeniowych,
• organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem 

obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
• sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji.

TECHNIK BUDOWNICTWA

To zawód bardzo wszechstronny. Daje on kwalifikacje do wykony-
wania licznych prac budowlanych. W chwili obecnej zaobserwować 
można bardzo dynamiczny rozwój branży budowlanej. Absolwenci 
kierunku nauczania technik robót wykończeniowych w budownictwie, 
ze względu na szeroki zakres umiejętności, są bardzo atrakcyjnymi  
i poszukiwanymi pracownikami.

Kształcenie w zawodzie trwa 5 lat i odbywa się w ramach na-
stępujących kwalifikacji:
1. BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykoń-

czeniowych,
2. BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wy-

kończeniowych w budownictwie.
Pracownik wykonujący zawód technika robót wykończenio- 

wych w budownictwie wykonuje następujące zadania zawodowe:
• czytanie dokumentacji technicznej potrzebnej do wykonania robót 

wykończeniowych,
• przedmiar robót przewidzianych do wykonania, obliczanie zapotrze-

bowania materiałowego,
• wykonywanie kalkulacji, kosztorysów robót, rozliczeń robocizny, ma-

teriałów sprzętu i maszyn,
• określenie i przygotowanie materiałów do zaplanowanych prac wy-

kończeniowych,
• wykonywanie robót tapeciarskich, tynkarskich, okładzinowych, po-

sadzkarskich, nanoszenie nowoczesnych powłok malarskich,
• montaż suchej zabudowy,
• wykonywanie napraw i konserwacji elementów wykończeniowych,

TECHNIK 
 ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

• nadzorowanie, koordynowanie oraz ocenianie jakości i poprawności 
wykonanej pracy,

• wykonywanie odbioru robót wykończeniowych.
Technik robót wykończeniowych w budownictwie może być 

zatrudniony:
• firmach budujących budynki,
• biurach projektujących obiekty budowlane,
• organach administracji państwowej i samorządowej, 
• wytwórniach i składach materiałów budowlanych,
• administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomo-

ściami,
• może także założyć własną firmę.
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Z edukacją za pan brat

Mechanik pojazdów samochodowych to zawód kształcący specja-
listów w dziedzinie napraw i eksploatacji pojazdów samochodowych,  
a także diagnostyki samochodowej. 

Kwalifikacje: 
1. MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samocho-

dowych,
2. MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów sa-

mochodowych. 
Uczniowie mają możliwość skorzystania z licznych projektów 

organizowanych w ramach zajęć pozalekcyjnych:
•  kursów prawa jazdy,
•  wycieczek fakultatywnych,
•  praktyk zawodowych.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do:
• użytkowania pojazdów samochodowych,
• diagnozowania pojazdów samochodowych,
• naprawy pojazdów samochodowych,

W procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe umożliwiają 
absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz po-
dejmowania pracy w:
• stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
• zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
• salonach sprzedaży samochodów,
• przedsiębiorstwach transportu samochodowego.

TECHNIK POJAZDÓW  
SAMOCHODOWYCH

Technik mechanik jest zawodem kształcącym w zakresie podstaw 
mechaniki połączonej z elektroniką i automatyką. 

Zakresem obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja 
oraz naprawa maszyn i urządzeń. 

Kwalifikacje: 
1. MEC.09. Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji ma-

szyn,
2. MEC.03. Montaż o obsługa maszyn i urządzeń. 

Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stano-
wiskach produkcyjnych, jak i na stanowiskach nadzoru technicznego 
procesów wytwarzania jako: 
• organizatorzy i nadzór przebiegu procesu wytwarzania maszyn  

i urządzeń w stacjach obsługi pojazdów samochodowych oraz zakła-
dach produkcyjnych,

• kontrolerzy jakości, dozorujący prace, konserwujący maszyny i urzą-
dzenia.

 Uczniowie odbywają miesięczne praktyki w wyspecjalizowa-
nym zakładzie mechanicznym. 

TECHNIK 
MECHANIK
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U nas poznasz:
Systemy operacyjne (Windows/Linux), Montaż, rozbudowa oraz 

naprawa komputerów, sieci komputerowe LAN, WAN, WIFI, konfigu-
rowanie urządzeń sieciowych, tworzenie stron internetowych, admi-
nistrowanie bazami danych, fotografia cyfrowa, grafika komputerowa, 
montaż filmów i animacji komputerowych.

Kwalifikacje:
1. INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, 

urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,
2. INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami interne-

towymi oraz bazami danych.
Organizujemy i bierzemy udział w: 

• turniejach gier komputerowych e-sport,
• wycieczkach, konkursach informatycznych,
• spotkaniach z ciekawymi ludźmi związanymi z IT,
• praktykach za granicą.

Absolwenci technikum informatycznego mogą być zatrudnieni 
na stanowiskach: 
• instalatora i administratora systemów operacyjnych,
• administratora sieci komputerowych, 
• administratora baz danych,
• projektanta i programisty baz danych, 
• instalatora i konserwatora sprzętu komputerowego, 
• pracownika działu finansowo-księgowego.

Do zadań w ramach tego zawodu należą: 
• posługiwanie się pakietami oprogramowania użytkowego,
• przeprowadzania i analizy zadania w celu określenia optymalnego 

języka programowania, aplikacji,
• projektowanie i tworzenie złożonych systemów baz danych,
• nadzorowanie systemów baz danych,
• obsługiwanie komputerów pracujących pod kontrolą różnych syste-

mów operacyjnych,
• konfigurowanie oprogramowania dla różnych zastosowań,
• okresowe przeprowadzanie prac konserwacyjnych oprogramowania,
• konfigurowanie sprzętu komputerowego,
• nadzorowanie prac lokalnych sieci komputerowych.

TECHNIK 
INFORMATYK

Technik spawalnictwa to nowy kierunek, który powstał w celu 
przygotowania i stworzenia uczniom możliwości podjęcia zatrudnienia  
w branży spawalniczej oraz zapewnienia wysoko wyspecjalizowanej 
kadry, która byłaby w stanie wypełnić deficytową lukę na rynku pracy 
w tym zawodzie. 

Kwalifikacje: 
1. MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych,
2. MEC.03. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń  

i narzędzi. 
Ukończenie technikum w podanym zawodzie znacznie ułatwi 

uzyskanie specjalistycznych certyfikatów spawaczy, kontrolerów 
i technologów spawalników i w konsekwencji przyczyni się do wy-
pełnienia braków kadrowych w branży. 

Na przyszłych techników spawaczy będzie czekać nie tylko nowo-
czesna baza dydaktyczna (pracownie zawodowe oraz warsztaty szkol-
ne), ale i doświadczona kadra pedagogiczna. 

Szkoła współpracuje z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach.

TECHNIK 
SPAWALNICTWA

Z edukacją za pan brat
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Technik żywienia i usług gastronomicznych jest nowym i bardzo 
atrakcyjnym zawodem na rynku pracy. Zdrowy styl życia nie jest już 
jedynie modą. To styl życia na miarę naszych czasów. Jak głosi powie-
dzenie „w zdrowym ciele, zdrowy duch!” 

Absolwent jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. 
Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. 
Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i oce-
nianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. Posługuje 
się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, które ułatwiają reali-
zację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość 
odżywczą i energetyczną posiłków. Układa menu codzienne i okolicz-
nościowe. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają pla-
nowanie i rozliczanie działalności zakładu. 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH

Kwalifikacje: 
1. HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań. Egzamin z tej kwalifikacji 

odbywa się pod koniec roku szkolnego w klasie trzeciej. Kwalifikacja 
ta przygotowuje do pracy na stanowisku kucharza.

2. HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie 
zdają egzamin po pierwszym półroczu klasy czwartej. Druga kwali-
fikacja kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organiza-
cją żywienia w zakładach gastronomicznych, uczniowie zdobywają 
umiejętności aktywnego zachowania się na rynku.

 Kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych pozwala 
zdobyć zawód, a dodatkowo, po zdaniu egzaminu maturalnego, daje 
możliwości kontynuowania nauki na studiach. 

Możliwości podjęcia pracy zawodowej:
Technik żywienia i usług gastronomicznych może pracować 

jako:
• szef kuchni, kucharz w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, za-

kładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych  
i innych,

• kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych,

Programiści są jednym z najbardziej rozchwytywanych zawo-
dów.

Ósmoklasisto, jeśli zdecydujesz się na naukę w zawodzie technik 
programista, zdobędziesz wiedzę teoretyczną oraz umiejętności prak-
tyczne w zakresie projektowania: 
• baz danych, 
• stron internetowych, 
• programowania, 
• testowania aplikacji. 

Nauczysz się programowania w popularnych obecnie języ-
kach np.:
• Python, 
• Java, 
• JavaScript, 
• PHP. 

Poznasz również języki takie jak:
• SQL, który jest przydatny do tworzenia i zarządzania relacyjnymi 

bazami danych, 
• HTML 5 i CSS, wykorzystywane do tworzenia stron internetowych. 

Kwalifikacje: 
1. INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami interne-

towymi oraz bazami danych,
2. INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Wykształcenie, które zdobędziesz w naszej szkole, umożliwi 
Ci kontynuację nauki na uczelniach wyższych np. politechnikach 
lub uniwersytetach, pozwoli Ci również na podjęcie pracy lub roz-
poczęcie własnej działalności.

TECHNIK 
PROGRAMISTA

Z edukacją za pan brat
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• manager zakładu gastronomicznego do spraw planowania i organi-
zacji usług gastronomicznych,

• organizator imprez okolicznościowych,
• mistrz sztuki kulinarnej,
• pracownik firmy cateringowej,
• doradca w zakresie prawidłowego żywienia,
• organizator usług cateringowych,
• pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kole-

jowej,
•  prowadzić własną działalność.

Zajęcia w naszej szkole odbywają się w dwóch pracowniach ga-
stronomicznych doskonale wyposażonych w profesjonalny sprzęt ga- 
stronomiczny, umożliwiający rozwijanie umiejętności zawodowych  
i pasji do gotowania. 

Zajęcia odbywają się w kilkugodzinnych blokach, podczas których 
młodzież przygotowuje potrawy, dokonuje ich oceny, a następnie je 
konsumuje.

Kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa odbywa się w ramach 
dwóch kwalifikacji:
1. HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarski,
2. HGT.06. Realizacja usług w recepcji.

W trakcie nauki uczeń nauczy się praktycznych umiejętności 
zawodowych z zakresu:
• reklamowania oraz sprzedaży usług hotelarskich, 
• obsługi gości w hotelu,
• rezerwacji usług hotelarskich,
• udzielania informacji turystycznej,
• rozliczania kosztów pobytu w hotelu,
• przygotowania imprez okolicznościowych i oprawy konferencji,
• przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów,
• nakrywania i dekorowania stołów,
• współpracy w zespole,
• obsługi programów komputerowych,
• języka obcego zawodowego,
• prowadzenia własnej firmy.

 Technik hotelarstwa może podejmować pracę w:
• hotelach,
• pensjonatach,
• ośrodkach wypoczynkowych,
• zakładach uzdrowiskowych,
• zajazdach i schroniskach,
• na promach wycieczkowych,
• prowadzić własne obiekty noclegowe.

Uczniowie technikum hotelarskiego odbywają praktykę zawo-
dową w wymiarze ośmiu tygodni m. in. w renomowanych hotelach 
w Polsce i krajach UE w ramach licznych projektów realizowa-
nych w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku.

TECHNIK 
HOTELARSTWA

Z edukacją za pan brat
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Kształcenie w zawodzie technik ekonomista odbywa się w ramach 
dwóch kwalifikacji: 
1. EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej, 
2. EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finan-

sowej jednostek organizacyjnych. 
W trakcie nauki uczniowie wykorzystują: 

• oprogramowanie komputerowe wspomagające ewidencję finanso-
wo-księgową,

• programy do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpiecze-
niowych i podatkowych,

• programy do obliczeń statystycznych. 

TECHNIK 
EKONOMISTA

 Absolwent technikum ekonomicznego może być zatrudniony: 
• w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych,
• na różnych stanowiskach pracy w działach takich jak: dział marke-

tingu, zaopatrzenia, sprzedaży, zatrudnienia, zbytu, księgowości,
• w sekretariatach,
• w bankach, 
• na wszystkich szczeblach administracji państwowej i samorządo-

wej. 

Uczniowie technikum ekonomicznego odbywają praktykę 
zawodową w wymiarze sześciu tygodni m.in. w działach admini-
stracyjno-księgowych przedsiębiorstw oraz w urzędach admini-
stracji publicznej. 

Wybierz ten kierunek, jeśli kochasz podróże, pragniesz poznać 
nowych, ciekawych ludzi i jednocześnie chcesz osiągnąć stabilizację 
finansową. 

Kształcenie zawodowe w zawodzie technik organizacji turystyki 
umożliwia zdobycie kwalifikacji: 
1. HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych,
2. HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycz-

nych. 

TECHNIK  
ORGANIZACJI TURYSTYKI

Punkty informacji turystycznej

Agencje turystyczne

Biura podróży

Hotele, restauracje, 
agroturystyka

Własna działalność  
gospodarcza

Domy wczasowe

Lotniska

Biura organizatorów  
kongresów i konferencji

 W trakcie nauki w szkole uczniowie mają możliwość odbycia kur-
sów kwalifikacyjnych, wyjazdu na płatne praktyki zagraniczne, m.in. 
do Grecji, Bułgarii, Hiszpanii.

MOŻLIWOŚCI PRACY ABSOLWENTÓW:

Z edukacją za pan brat
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Kwalifikacje: 
1. ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki od-

nawialnej, 
2. ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 

TECHNIK 
URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW 

ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 
Absolwent technikum urządzeń i systemów energetyki odna-

wialnej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań 
zawodowych:
• organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawial-

nej,
• wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 
• konserwowanie oraz naprawianie urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej,
• kontrolowanie pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
• sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń  

i systemów energetyki.
Sektor odnawialnych źródeł energii należy do dynamicznie rozwija-

jącej się gałęzi gospodarki w naszym kraju.
Coraz więcej inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami 

energetyki (OŹE) sprawia, że zawód technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej wydaje się być zawodem przyszłości i już 
niedługo będzie bardzo poszukiwany na rynku pracy.

Fryzjer to obecnie dynamicznie rozwijający się zawód. Czteroletni 
cykl nauczania obejmuje naukę zawodu w ramach zajęć praktycznych 
i teoretycznych. 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
1. FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich.

Technik usług fryzjerskich oferuje: 
• zabiegi pielęgnacyjne włosów,
• strzyżenie i modelowanie fryzur,
• ondulowanie i trwałą koloryzację, 
• dobór odpowiednich kosmetyków pielęgnacyjnych,
• nowoczesne technologie w zakresie fryzjerstwa. 

Uczniowie maja możliwość skorzystania z licznych projektów 
organizowanych w ramach zajęć pozalekcyjnych. 

Technik usług fryzjerskich znajdzie zatrudnienie w:
• branży fryzjersko-kosmetycznej jako przedstawiciel handlowy,
• zakładzie fryzjerskim,
• może prowadzić własną działalność gospodarczą.

TECHNIK 
USŁUG FRYZJERSKICH

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik powi-
nien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: 
• wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej 

i zwierzęcej,
• prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych  

w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
• prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodar-

skich,
• organizacja i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej,
• podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego. 

Kwalifikacje:
1. ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej,
2. ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

TECHNIK 
ROLNIK

Z edukacją za pan brat



strona 27

RADARGazetka Szkolna

www.zs3chmielnik.pl

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Ze względu na perspektywiczne plany rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego, jak również konieczność prowadzenia prac remon-
towo – budowlanych w istniejących obiektach, zapotrzebowanie na 
murarzy i tynkarzy będzie się utrzymywać na wysokim poziomie.

Czas kształcenia: 3 lata 
Kwalifikacja w zawodzie:

• BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania na-

stępujących zadań zawodowych:
• wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betono-

wych;
• wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
• wykonywania i naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
• wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budow-

lanych.
Kariera zawodowa: 
Murarz tynkarz znajdzie zatrudnienie w:

• przedsiębiorstwach budowlanych;
• firmach remontowo – budowlanych;
• firmach produkujących materiały budowlane:
• sklepach i hurtowniach materiałów budowlanych;
• może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świad-

czenia usług budowlanych i remontowych;
• kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia.

MURARZ
TYNKARZ

W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na 
rynku pracy brakuje tzw. „fachowców”. Absolwenci kierunku monter 
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie są bardzo atrak-
cyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres 
uprawnień do wykonywania prac remontowo-budowlanych. 

To zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wyko-
nywania licznych prac budowlanych – wykończeniowych. 

Czas kształcenia: 3 lata
Kwalifikacja w zawodzie:

• BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykoń-
czeniowych.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania na-
stępujących zadań zawodowych: 
• montowania systemów suchej zabudowy,
• wykonywania robót malarskich,
• wykonywania robót tapeciarskich, 
• wykonywania robót posadzkarskich, 
• wykonywania robót okładzinowych.

Typowe miejsca pracy montera zabudowy i robót wykończe-
niowych w budownictwie:
• firmy budowlane,
• rzemieślnicze zakłady remontowo – budowlane,
• prowadzenie działalności gospodarczej i usługowej na własny ra-

chunek.

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT 
WYKOŃCZENIOWYCH  

W BUDOWNICTWIE

Z edukacją za pan brat
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Kierowca mechanik wykonuje czynności mające na celu utrzy-
manie pojazdu w należytym stanie technicznym przez cały okres jego 
eksploatacji. W przypadku wystąpienia awarii podejmuje się jego na-
prawy, zgodnie z przewidzianą technologią lub wzywa specjalistyczny 
zespół naprawczy.

Kwalifikacja: 
AU.64. Eksploatacja środków transportu drogowego.

KIEROWCA 
MECHANIK

Mechanik Pojazdów Samochodowych wykonuje naprawy i konser-
wacje autobusów oraz autokarów osobowych, ciągników rolniczych  
i drogowych, pojazdów jednośladowych, samochodów ciężarowych 
oraz samochodów osobowych. Wykonuje prace konserwacyjne i na-
prawcze pojazdów samochodowych i ich zespołów, kontroluje stan 
techniczny zespołów i układów oraz reguluje i sprawdza działanie po-
jazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersal-
nych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-pomiarowych.

Kwalifikacja:
• MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samocho-

dowych
Mechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:

• stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
• zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
• salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się ob-

rotem częściami samochodowymi,
• przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
• przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryza-

cji,
• firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych. 

MECHANIK POJAZDÓW  
SAMOCHODOWYCH

Z edukacją za pan brat
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SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA

Nauka odbywa się w ramach kwalifikacji: 
• BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wy-

kończeniowych w budownictwie.
Czas kształcenia: 2 lata.
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania na-

stępujących zadań zawodowych:
• organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowa-

niem terenu budowy,
• koordynowania prac związanych z wykonywaniem robót wykończe-

niowych w budownictwie,
• organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzo-

nych w obiektach budowlanych,
• sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

Absolwent szkoły może być zatrudniony:
• w firmach budowlanych budujących budynki,
• biurach projektowych projektujących obiekty budowlane,
• organach administracji państwowej i samorządowej, 
• wytwórniach i składach materiałów budowlanych,
• administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomo-

ściami,
• może także założyć własną firmę.

TECHNIK 
ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 

W BUDOWNICTWIE

Celem nauki w tej szkole jest uzyskanie umiejętności praktycznych 
i wiedzy teoretycznej niezbędnych do odpowiedzialnego wykonywania 
zawodu zarówno w charakterze pracownika, jak też w ramach samo-
dzielnej działalności gospodarczej. Po ukończeniu Branżowej Szkoły I 
stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji będą mogli kontynu-
ować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II stopnia. 

 Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dy-
plomu zawodowego w zawodzie fryzjer na poziomie technika, po zdaniu 
egzaminu zawodowego kwalifikacyjnego w danym zawodzie oraz ist-
nieje możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu 
maturalnego.

Kwalifikacja: 
• FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur.

TECHNIK 
USŁUG FRYZJERSKICH
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Kształcenie w tej szkole to kontynuacja kwalifikacji z wcześniej 
ukończonej Branżowej Szkoły I Stopnia. Kończąc Branżową Szkołę II 
Stopnia oraz zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie 
absolwent szkoły otrzymuje dyplom technika oraz uzyskuje wykształ-
cenie średnie. Dodatkowo ważnym elementem Branżowej Szkoły II 
Stopnia jest możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego, dzięki 
czemu później można rozpocząć naukę na studiach wyższych.

Kwalifikacja: 
• MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów sa-

mochodowych. 
Do Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się:

• absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy ukończyli szkołę  
w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który 
ubiegają się o przyjęcie.  

• kandydatów będących absolwentami dotychczasowej Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole po-
cząwszy od roku szkolnego 2012/2013.

Kandydat musi posiadać świadectwo ukończenia Branżowej 
Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a także zaświad-
czenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub  
w Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada kwali-
fikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II 
Stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

U WA G A ! ! ! 

WZORY DOKUMENTÓW 

oraz 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

dostępne będą na stronie internetowej szkoły: 

pzschmielnik.edupage.org
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