
Wydarzenia archiwalne 2021/2022 

Termin matury poprawkowej 

  Przez Dyrekcje | 7 lipca 2022 | Aktualności  

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 23 

sierpnia 2022 r. o godz. 9.00. 

W szkole proszę wstawić się o godz. 8.00 z dowodem osobistym i dozwolonymi 

pomocami egzaminacyjnymi. 

Wyniki z egzaminu maturalnego 

  Przez Dyrekcje | 4 lipca 2022 | Aktualności  

Wyniki zdających, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego, będą wydawane 

w sekretariacie szkoły od dnia 5 lipca 2022 r. w godz. 8.00 – 14.30. 

Zdający będą mogli zobaczyć wyniki w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl) od godziny 

8.30. Szkoła nie ma możliwości wygenerowania nowego hasła dostępu do wyników 

matury. 

Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła 

otrzymanego od dyrektora szkoły. Po zalogowaniu można zmienić hasło. Można również 

zalogować się Profilem Zaufanym. 

Termin składania deklaracji przystąpienia do matury w sesji poprawkowej upływa 

12.07.2022 r. 

Wspaniałych wakacji! 

  Przez Renata Gromek | 26 czerwca 2022 | Aktualności  
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Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 życzy nauczycielom i uczniom wspaniałych wakacji. 

Do zobaczenia we wrześniu! 

Harmonogram egzaminów poprawkowych 

  Przez Dyrekcje | 24 czerwca 2022 | Aktualności  

 

Uroczystość zakończenia Roku Szkolnego 

http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2022/06/24/harmonogram-egzaminow-poprawkowych/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/dyrekcja/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2022/06/24/harmonogram-egzaminow-poprawkowych/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/wpisy/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2022/06/23/uroczystosc-zakonczenia-roku-szkolnego/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/egzaminy.jpg


  Przez Dyrekcje | 23 czerwca 2022 | Aktualności  

Uroczystość zakończenia Roku Szkolnego 2021/2022 odbędzie się w piątek 24 czerwca. 

– o godz. 8.00 – Msza św. w Kościele oo. Franciszkanów, 

– o godz. 9.30 – spotkanie w sali gimnastycznej, w którym udział biorą: klasy pierwsze 

oraz przedstawiciele z pozostałych klas. 

Pozostałe klasy spotykają się z wychowawcami w salach lekcyjnych. 

Zapraszamy 

Poznaj Polskę – wycieczka do Łańcuta, Leżajska, 

Sandomierza 

  Przez Renata Gromek | 22 czerwca 2022 | Aktualności  

W Łańcucie zwiedzanie obejmowało wizytę na II piętrze zamku z przewodnikiem audio 

oraz park zamkowy i storczykarnię. W Leżajsku obejrzano klasztor Bernardynów 

oraz muzeum z bogatymi zbiorami zgromadzonymi przez lata. W ruinach zamku 

Krzyżtopór pani przewodnik zapoznała uczestników z historią budowli, jej symboliką 

i legendami.  W tych starych murach zatańczyliśmy wszyscy belgijkę, co bardzo 

spodobało się naszemu przewodnikowi. 

Na Świętym Krzyżu zwiedzanie obejmowało pobenedyktyński zespół klasztorny, 

wysłuchano bogatej historii zabudowań oraz opowieści o życiu i pracy mnichów. 

Na szczycie Łysej Góry uczestnicy obejrzeli gołoborza z platformy widokowej. 

W Sandomierzu uczestnicy obejrzeli panoramę okolicy z platformy na Bramie 

Opatowskiej, m.in. Góry Pieprzowe, dolinę Wisły i zabytkową architekturę miasta, 

zwiedzili Kościół św. Józefa, przeszli wąwozem lessowym oraz ulicami miasta 

podziwiając Dom Długosza, Bazylikę Katedralną, Ratusz. 

Poznaj Polskę – wycieczka do Lublina, Zamościa, 

Kozłówki 

  Przez Renata Gromek | 22 czerwca 2022 | Aktualności  

  

Wyjazd rozpoczął się od zbiórki pod sklepem Kaufland o godzinie 4.45. Chwilę później 

wszyscy wyruszyliśmy w drogę. Pierwszym przystankiem był Kazimierz Dolny, 

w którym od razu ruszyliśmy na spacer wzdłuż Wisły, w czasie którego poznaliśmy 

genezę nazwy miasta oraz okoliczności jego powstania. Kolejnym punktem był urokliwy 
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duży rynek, który zachwycił nas swoim wyszukanym stylem i nietypowym 

budownictwem. Mieliśmy okazję zwiedzić ruiny niegdyś monumentalnego zamku, 

który powstał jeszcze za czasów Kazimierza Wielkiego. 

Czytaj dalej →  

Poznaj Polskę – wycieczka do Warszawy 

  Przez Renata Gromek | 22 czerwca 2022 | Aktualności  

Wycieczka uczniów z klas 1a, 1hr, 2a, 2l, 3a, 3ga i 3gl do Warszawy w ramach 

Programu „Poznaj Polskę”. 

W pierwszy dzień zwiedziliśmy  Łazienki Królewskie, spacer po ogrodach, zwiedzanie 

z zewnątrz: Belweder, Stara Pomarańczarnia, Biały Domek, Pałac na Wyspie, 

Amfiteatr, Podchorążówka. Stare Miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa 

UNESCO: Zamek Królewski (ten punkt programu zastąpił wizytę w Centrum Nauki 

Kopernik, ponieważ nie zdobyliśmy już biletów wstępu), Plac Zamkowy, Kanonie, 

Gnojna Góra, Rynek i pomnik Syrenki, Barbakan, Szeroki Dunaj, Pomnik Małego 

Powstańca, Archikatedra św. Jana. Obiadokolacja i nocleg. Czytaj dalej →  

Rozkład dzwonków w dn. 21.06.2022 r. 

  Przez Dyrekcje | 20 czerwca 2022 | Aktualności  

 

Uwalniamy książki, czyli szkolny bookcrossing 

  Przez Janusza Rudego | 14 czerwca 2022 | Aktualności, Biblioteka  
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  W dniu Ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek, w naszej szkole 

została założona oficjalna półka pod nazwą Crime Story – Ekonomik Czyta. Pomysł 

zrodził się z chęci uświetnienia bookcrossingu i zaktywizowania entuzjastów czytania 

kryminałów. Bookcrossing polega na pozostawianiu przeczytanych książek w miejscach 

publicznych po to, by znalazca mógł je przeczytać i znów puścić w obieg. To niezwykłe 

przedsięwzięcie rozrasta się z roku na rok. Biorą w nim udział szkoły, uczelnie, urzędy, 

instytucje, organizacje społeczne i kulturalne, a także media. Głównym koordynatorem 

akcji jest Fundacja Bookcrossing Polska. Niedługo zbliża się czas wakacji, urlopów, 

wyjazdów, a więc doskonała okazja by sięgnąć po swoją ulubioną książkę. Zapraszamy 

serdecznie do skorzystania z oferty bookcrossingowej, na półce można znaleźć sporo 

uwolnionych książek o tematyce kryminalnej, zarówno polskich, jak i zagranicznych 

autorów. Pomysłodawcą przyłączenia się Szkoły do społeczności bookcrossingowej są 

Janusz Rudy oraz Elżbieta Grzeszczak. Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji 

półki Pani Monice Dąbrowskiej oraz Państwu Iwonie i Pawłowi Biodrowicz 

za ufundowanie regału. 

Turniej piłki siatkowej z okazji Dnia Dziecka 

  Przez Janusza Rudego | 14 czerwca 2022 | Aktualności, Sport szkolny  

  W dniu 8.06.2022 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 

im. Karola Adamieckiego w Sanoku odbył się Turniej Piłki Siatkowej Mikstów. 

Organizatorem zawodów był ZS 1 Sanok, we współpracy z UKS „EKONOMIK 

SANOK”. Przypomnijmy, że mikst w grach zespołowych to jednoczesny udział w danym 

zespole zarówno mężczyzn jak i kobiet. Turniej jest imprezą cykliczną i jest 

organizowany w naszej Szkole corocznie, z okazji Dnia Dziecka. W zawodach wzięło 

udział 4 drużyny. Turniej rozgrany został systemem „każdy z każdym”, do dwóch 

wygranych setów. A oto szczegółowe wyniki: 

1. I miejsce: klasy 3 po podstawówce 

2. II miejsce: klasy 3 po gimnazjum, 

3. III miejsce: klasy 1 po podstawówce, 

4.  IV miejsce: klasy 2 po podstawówce. 

Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom dziękujemy za udział w zawodach, zwycięskiej 

drużynie gratulujemy wyniku i zapraszamy znów za rok. 

Ekonomik POZNAJe POLSKĘ 

  Przez E.T. | 11 czerwca 2022 | Aktualności  
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Grupa uczniów pozytywnie nastawionych na poznawanie urokliwych miejsc w województwie 

podkarpackim i świętokrzyskim z równie optymistycznie nastawionymi opiekunami wybrała 

się na wycieczkę w dniach 8-9 czerwca 2022. Główne punkty programu obejmowały 

zwiedzanie zamku i parku zamkowego w Łańcucie, muzeum i klasztoru bernardynów 

w Leżajsku, ruin zamku Krzyżtopór w Ujeździe, Sanktuarium na Świętym Krzyżu 

oraz Sandomierza. A wszystko z ministerialnym dofinansowaniem w ramach programu 

„Poznaj Polskę”. 

Czytaj dalej →  

Podsumowanie Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego 

„Kultura Bezpieczeństwa” 

  Przez Janusza Rudego | 7 czerwca 2022 | Aktualności  

  Duża grupa nauczycieli z naszej Szkoły otrzymało świadectwa 

uczestnictwa w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy, 

pod nazwą „Kultura Bezpieczeństwa”. Świadectwa przesłane przez PIP wręczyła Pani 

Renata Gromek – Dyrektor Szkoły, za przeprowadzenie zajęć z zakresu przepisów 

prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa w górach i nad wodą. 

Podziękowanie otrzymała również nasza Szkoła za zorganizowanie w/w zajęć. Realizacja 

programu wpisuje się w apel Podkarpackiego Kuratorium Oświaty mającego na celu 

uwrażliwienie młodzieży na wszelkie formy zagrożeń i niebezpieczeństw, na które mogą 

być narażone w czasie letniego wypoczynku. Świadectwa za udział w programie w roku 

szkolnym 2020/2021 otrzymali: Janusz Rudy – szkolny koordynator 

programu, Krzysztof Indyk, Edyta Krupa, Wojciech Jodłowski, Radosław Zdybek,  

Anna Grządziel,  Monika Terebecka, Jolanta Semenowicz, Alina Lipka, Bogdan 

Chomiszczak, Renata Gromek, Iwona Biodrowicz, Ewa Starego, Małgorzata 

Błażejowska oraz Magdalena Tomkiewicz. 

PODKARPACKI PROGRAM STYPENDIALNY 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 2 czerwca 2022 | Aktualności, Biblioteka  
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  Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 19 

czerwca 2022 r. Realizacja programu nastąpi w roku szkolnym 2022/2023. Dla 

młodzieży udział w programie, czyli zakwaterowanie, wyżywienie i koszty merytoryczne, 

jest całkowicie bezpłatny. 

NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI NASZEJ OJCZYZNY 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 1 czerwca 2022 | Aktualności, Olimpiady i konkursy  
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Zachęcam do zapoznania się z regulaminem i do przesłania prac za pomocą formularza 

zgłoszeniowego https://forms.gle/Y1sWS7fHmS15yjof9 

Odbiór dyplomów 

  Przez Dyrekcje | 31 maja 2022 | Aktualności  

W sekretariacie są do odebrania dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. 

Zapraszamy po odbiór. 

  Przez Administratora | 28 maja 2022 | Aktualności  

Dnia 25.05.2022 r. odbył się w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku konkurs z języka 

niemieckiego dla klas pierwszych. W konkursie wzięło udział 14 uczniów z klas 1a, 1hr 

i 1ż. Test konkursowy składał się z 11 zadań, w których uczniowie musieli wykazać się 

znajomością leksyki i gramatyki języka niemieckiego. I miejsce zajął Michał Kozera 

(1a), na II uplasował się Arkadiusz Wesoły (1a)  a III miejsce przypadło Karolinie 

Stadnickiej (1ż). 

                      

Do konkursu przygotowały uczniów Pani Renata  Słyszyk i Pani Magdalena 

Tomkiewicz. 

Serdecznie gratulujemy!!! 

Wycieczka przedmiotowa do Starostwa Powiatowego 

w Sanoku 
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  Przez Janusza Rudego | 26 maja 2022 | Aktualności, Edukacja prawna  

  W dniu 26 maja 2022 r. klasa  3ga Technikum, kształcąca się w zawodzie 

technik ekonomista wzięła udział w wycieczce przedmiotowej do Starostwa Powiatowego 

w Sanoku. Na początku spotkania uczniowie zostali powitani Przez Pana Stanisława 

Chęcia – Starostę Powiatu Sanockiego, a następnie uczestniczyli w warsztatach 

zawodoznawczych, które poprowadziła Pani Irena Sawa – specjalista do spraw 

kadrowych. Celem wycieczki było wzbogacenie treści nauczania o zagadnienia z zakresu 

polityki kadrowej w jednostkach samorządowych oraz prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych. Spotkanie zorganizował nauczyciel przedmiotu Pan Janusz Rudy. 

Powiatowy Konkurs z Wiedzy Prawnej 

  Przez Janusza Rudego | 24 maja 2022 | Edukacja prawna, Olimpiady i konkursy  

W dniu 23 maja 2022 r. w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbył się Powiatowy 

Konkurs z Wiedzy Prawnej. Celem konkursu było kształtowanie właściwych postaw 

obywatelskich, edukacji prawnej młodzieży szkolnej, zachęcanie do poszerzania swojej 

wiedzy w tym zakresie oraz inicjowanie głębszego zainteresowania aspektami prawnym. 

W konkursie udział wzięli uczniowie uczęszczający do szkół średnich na terenie Powiatu 

Sanockiego. Przeprowadzenie konkursu zostało poprzedzone realizacją cyklu 

warsztatów prawnych ww. szkołach. Organizatorem konkursu była Fundacja Rozwoju 

i Wsparcia „PASIEKA”. Naszą szkołę reprezentowali: Paweł Petryłka, Martyna 

Marcinik, Magdalena Szałaj oraz Weronika Stabryła. Dziękujemy naszej 4 – osobowej 

reprezentacji za udział w konkursie. 

             

Wycieczka 1hr,1a, 3h do Energylandii i Oświęcimia 

  Przez Ewę Starego | 23 maja 2022 | Aktualności  

19 i 20 maja uczniowie z klasy 1hr, 1a, 3h wraz z opiekunami panią Ewą Starego, panią 

Elżbietą Grzeszczak, panią Małgorzatą Błażejowską udali się na wycieczkę do Zatoru, 

Oświęcimia – byłego obozu hitlerowskiego Auschwitz – Birkenau,  Parku Gródek 

Jaworzno „Polskie Malediwy”. Oto jak wspominają ten wyjazd: 

Pierwszym punktem naszego wyjazdu był Park Rozrywki Energylandia. Prawdziwego 

zastrzyku adrenaliny dostarczyła nam zabawa w Strefie Ekstremalnej. Z pewnością 

na długo nie zapomnimy wrażeń, jakich dostarczyła nam przejażdżka osiągającym 

zawrotną prędkość 142 km/h mega coasterem HYPERION, będącym najwyższym 

i najszybszym mega coasterem w Europie, oraz inne niesamowite atrakcje. 
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Następnego dnia zwiedzaliśmy hitlerowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. 

Wizytę w Miejscu Pamięci rozpoczęliśmy od obozu Auschwitz przechodząc przez bramę, 

na której widnieje napis: ,,Arbeit macht frei”, czyli: ”Praca czyni wolnym”. Czytaj dalej 

→  

Innowacja „Cukiernictwo artystyczne” 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 23 maja 2022 | Aktualności  

 

  

  

  

  

Uczniowie 3gż uczestniczyli w dodatkowych zajęciach w ramach specjalizacji 

„Cukiernictwo artystyczne”. Celem tych działań było wzbogacenie programu nauczania 

o nowe treści związane z rozwojem gastronomii, cukiernictwa i przygotowywaniem 

wyrobów cukierniczych. Uczniowie wyspecjalizowali się w sporządzaniu deserów 

restauracyjnych oraz zaskakujących formą i smakiem monodeserów, czyli małych 

porcji słodkości, produkcji i dekoracji ciast, ciastek, tortów, deserów. Zdobyte nowe 

praktyczne umiejętności wzbogacają kwalifikacje zawodowe uczniów. 

Innowacja „Sztuka kulinarna” 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 23 maja 2022 | Aktualności  
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Innowacja „Sztuka kulinarna” wzbogaciła ofertę edukacyjną w technikum hotelarstwa. 

Uczniowie 3gh w ramach zajęć przygotowali się do wykonywania różnych zadań 

zawodowych, zarówno dotyczących planowania produkcji, jak i świadczenia usług 

żywieniowych konsumentom. Znajomość zagadnień związanych z  żywieniem człowieka 

pozwoli uczniom lepiej przygotować się do przyszłej pracy zawodowej w gastronomii. 

Młodzież zafascynowana nowoczesnymi metodami z ogromnym zaangażowaniem 

wykonywała przydzielone zadania, a efekty ich wspólnej pracy możemy podziwiać 

na zdjęciach. 

Tygodnik Sanocki nr 20 z 20 maja 2022 r. 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 21 maja 2022 | Aktualności, Olimpiady i konkursy  

Rozmowa 

z Patrykiem Chrząszczem z klasy 3ga, laureatem VI edycji Olimpiady Statystycznej. 

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Forget-me-

not” 

  Przez Administratora | 15 maja 2022 | Aktualności  

W dniu 21 kwietnia w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka 

Angielskiego „Forget-me-not” pod patronatem czasopisma „Języki obce w szkole”. 

Koordynatorem konkursu była Renata Szelc. 

Celem konkursu było rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim, 

podniesienie umiejętności językowych, promowanie czytelnictwa i podniesienie 

samooceny uczniów. 

Pytania konkursowe ułożone były w oparciu o opowiadania, sentencje oraz współczesne 

piosenki angielskie. 

W konkursie wzięli udział uczniowie klas 1, 2 i 3. 

Najlepsze wyniki uzyskały: 
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Patrycja Kątska z kl.2a – 91% 

Paulina Barnuś z kl.1hr – 90% 

Aleksandra Izdebska z kl.3a – 88% 

Akademia z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 

Maja 

  Przez Administratora | 3 maja 2022 | Aktualności  

„Witaj majowa jutrzenko, Świeć naszej polskiej krainie,  

 Uczcimy ciebie piosenką, Która w całej Polsce słynie…” 

W dniu 28 kwietnia 2022 r. uczniowie klasy 2a pod opieką pani Agnieszki Kutiak, 

przygotowali uroczystą akademię, upamiętniającą niezwykle ważne wydarzenie, jakim 

było uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Uczniowie „dali” piękną lekcję, w czasie 

której zaprezentowali najważniejsze wydarzenia z historii naszego kraju, uświetnione 

recytacją wierszy, tańcem i śpiewem pieśni patriotycznych. Na zakończenie Pani 

Dyrektor wygłosiła krótkie przemówienie na temat doniosłości i ważności  uchwalonej 

w 1791 roku ustawy, regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

           

          

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy pomogli w organizacji 

uroczystości.                                                                                   

                                                 Zdjęcia wykonała Kamila Białowąs. 

Plan lekcji od 02. maja 2022 

  Przez Administratora | 30 kwietnia 2022 | Aktualności  

Plan lekcji obowiązujący od 02 maja 2022 

Odkryj świat z Poznaj Światem 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 28 kwietnia 2022 | Aktualności, Biblioteka, Olimpiady 

i konkursy  
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Po raz dziewiętnasty uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w konkursie geograficzno-

czytelniczym „Odkryj świat z Poznaj Światem”, który w tym roku poświęcony był 

krajom Ameryki Środkowej. W zawodach wzięło udział 72 uczniów ze szkół 

województwa podkarpackiego, w tym 7 naszych uczennic z klas 2a i 3ga. Najlepiej 

z zadaniami obu etapów konkursu poradziła sobie Julia Hermanowicz z klasy 2a, 

która uplasowała się na miejscu 22. Dziękuję wszystkim uczestniczkom zawodów za czas 

poświęcony przygotowaniom do konkursu. Zachęcam wszystkich do lektury bardzo 

ciekawych artykułów w miesięczniku Poznaj Świat na stronie https://poznaj-swiat.pl/ 

Victoria w Rzeszowie 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 28 kwietnia 2022 | Aktualności, Olimpiady i konkursy  

  W siedzibie 
Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego 27 kwietnia odbyła 
się Gala Finałowa Projektu Edukacyjnego „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. 
Edycja II”, w której wzięli udział nasi uczniowie z klasy 3ga wraz z panią 
prof. Jolantą Semenowicz. Goszczący na Uniwersytecie uczniowie i nauczyciele 
mieli możliwość osobistego spotkania się z wykonawcami projektu, wysłuchania 
wykładu gościa specjalnego pana Piotra Żmudzkiego na temat „Kradzież 
tożsamości w internecie” oraz obejrzenia na dużym ekranie zwycięskich filmów 
konkursowych, wśród których znalazł się obraz naszego zespołu 
pt. „Ubezpieczajmy się, bo warto!” Ostatnim etapem projektu był finałowy test 
wiedzy o finansach, z którym najlepiej poradził sobie Paweł Petryłka, zajmując 
I miejsce. Wyróżnieni uczniowie otrzymali tablety, a laureat testu – cenny bon 
do realizacji w sieci Empik. 

FINAŁ KONKURSU BIBLIJNEGO 

  Przez Dorota Kozłowska | 27 kwietnia 2022 | Aktualności  
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Dnia 26.04.2022 r. w Krośnie odbył się finał konkursu biblijnego „Wołanie o Boży 

Pokój”. Naszą szkołę reprezentowało czworo uczniów. 

    

XIV Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny ”Znak 

pokoju” 

  Przez Administratora | 26 kwietnia 2022 | Aktualności  

XIV Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny ”Znak pokoju” dla uczniów starszych klas 

szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych 

„Przekażcie sobie znak pokoju” to ważne wezwanie z liturgii mszalnej, 

które uzdalnia nas do spotkania z Bogiem w Komunii św. Na zakończenie trzyletniego 

programu duszpasterskiego Episkopat Polski wybrał słowa tego wezwania na myśl 

przewodnią. Warto porozglądać się wokół, aby odnaleźć znaki i sytuacje, 

których owocem jest doświadczenie pokoju, odpowiednio to skadrować i swoje zdjęcie 

wysłać na adres Organizatora Konkursu! 

Żywo i serdecznie zachęcamy do udziału w  Konkursie. 

Uczniowie , którzy chcą wziąć udział w konkursie zgłaszają się do katechetów. 

Regulamin konkursu 

Konkurs „TURBOLANDESKUNDE” – wędrówka 

po krajach niemieckiego obszaru językowego 

  Przez Administratora | 26 kwietnia 2022 | Aktualności  

W dniu 22 kwietnia 2022r. odbył  się w Przemyślu etap regionalny konkursu dla 

uczniów szkół ponadpodstawowych „TURBOLANDESKUNDE” – wędrówka 
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po krajach niemieckiego obszaru językowego. Naszą szkołę reprezentował  zespół 

w składzie Natalia Baran (kl. 3l), Michał Brągiel (kl. 3l) i Marcian Podolak (kl. 3l). 

 

Uczniowie odpowiadali na pytania w języku polskim i niemieckim dotyczące geografii, 

najnowszej historii, kultury oraz realiów Republiki Federalnej Niemiec. Uczniów 

do konkursu przygotowały prof. Magdalena Tomkiewicz i prof. Renata Słyszyk. 

Wielkanocny Turniej Piłki Siatkowej 

  Przez Janusza Rudego | 25 kwietnia 2022 | Aktualności, Sport szkolny  

  W dniach 12 i 13 kwietnia 2022 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół 

nr 1 w Sanoku rozegrano Wielkanocny Turniej Piłki Siatkowej. Turniej powrócił 

po kilku latach nieobecności do kalendarza sportowego Szkoły. W zawodach 

zorganizowanych z inicjatywy UKS Ekonomik Sanok wzięło udział 8 drużyn. Turniej 

rozgrywany został w kategorii dziewcząt i chłopców, systemem „każdy z każdym” do 

dwóch wygranych setów. Szczegółowe wyniki: 

W kategorii dziewcząt:  

1. miejsce – klasy 3 po gimnazjum 

2. miejsce – klasy 3 po podstawówce 

3. miejsce – klasy 2 

4. miejsce – klasy 1 

W kategorii chłopców: 

1. miejsce – klasy 3 po podstawówce 

2. miejsce – klasy 3 po gimnazjum 

3. miejsce – klasy 1 

4. miejsce – kl. 2. 

        

http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2022/04/25/wielkanocny-turniej-pilki-siatkowej/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/janusz/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2022/04/25/wielkanocny-turniej-pilki-siatkowej/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/wpisy/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/sport/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/IMG_5899.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/IMG_5900.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/IMG_5903.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/IMG_5908.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/IMG_5910.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/IMG_5915.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/IMG_20220413_091639.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/IMG_20220413_091608.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/IMG_20220413_091609.jpg


       

Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom dziękujemy za udział w zawodach, zwycięskim 

drużynom gratulujemy i zapraszamy za rok. 

Wywiad w Radiu SoVO 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 24 kwietnia 2022 | Aktualności, Biblioteka, LOP  

   

Zachęcamy do wysłuchania wywiadu w Radiu SoVo z uczniami klasy 3ga na temat 

działań ekologicznych. Rozmowę z Patrykiem Chrząszczem, Martyną Marcinik, Sandrą 

Stanisławską, Karoliną Świerad i Olą Tomoń przeprowadziła emerytowana 

nauczycielka geografii w naszej szkole pani Grażyna Chytła. 

HOTELOWY TYDZIEŃ ZIEMI 2022 

  Przez Ewę Starego | 23 kwietnia 2022 | Aktualności  

 

22 kwietnia  uczniowie klasy 3gh technikum hotelarskiego, w ramach akcji „Hotelowy 

Tydzień Ziemi 2022” posadzili kolejne drzewko na terenie szkoły. 

Akcja sadzenia drzewek rozpoczęła się w ubiegłym roku szkolnym, gdy Hotelarze 

z sanockiego „Ekonomika”  posadzili brzozę i  dołączyli do akcji „Hotelowy Tydzień 
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Ziemi 2021”, która zachęcała wszystkich związanych z branżą hotelarską do włączenia 

się do działań na rzecz ochrony środowiska. 

Pomysł bardzo nam się spodobał. Dlatego w tym roku szkolnym postanowiliśmy 

kontynuować akcję i  w ramach Światowego Dnia Ziemi posadzić kolejne drzewko – tym 

razem Karaganę syberyjską „Pendula”. W ten sposób chcieliśmy włączyć się w  

promowanie i podejmowanie działań proekologicznych oraz budowanie postaw wspólnej 

odpowiedzialności za Ziemię. 

Kilka słów o zasadzonym drzewku: Caragana syberyjska PENDULA, znana też jako 

akacja syberyjska, akacja żółta lub grochodrzew syberyjski. Drzewo należące 

do rodziny bobowatych. To  małe drzewko o pokroju zwisającym („płaczącym”), długie 

gałęzie zwisają blisko pnia i najczęściej dotykają ziemi. Liście są złożone, jasnozielone, 

opadają na zimę, kwitnie w maju, miododajne kwiaty mają żółtą barwę. 

Mamy nadzieję, że akcja będzie kontynuowana i przyczyni się do zwiększenia „zielonych 

płuc” Polski. 

Dzień Ziemi 2022 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 22 kwietnia 2022 | Aktualności, Biblioteka, LOP  

 

Uczniowie klasy 3a przygotowali dla swoich koleżanek i kolegów dziesięć konkurencji 

związanych z ekologią. W zawodach wzięło udział osiem drużyn z klas 2a, 2hl, 2l, 2ż, 3l, 

3ga, 3gż i 3a, które wykonały zadania w czasie od 23 minut 50 sek do 28 minut 20 

sekund. Miejsce pierwsze zajęła drużyna z klasy 3a, drugie z klasy 2hl, trzecie z klasy 2l. 

Nagrody wręczyły pani dyrektor Alina Lipka i pani Grażyna Chytła, emerytowana 

nauczycielka geografii w naszej szkole. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział 

w zawodach i dobrą zabawę. 

Akcja „Sprzątamy dla Polski” 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 22 kwietnia 2022 | Aktualności  
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Uczennice klasy 2ż, pod opieką nauczycielki 

biologii p. Moniki Zych, wzięły udział w akcji „Sprzątamy dla Polski”. Celem akcji jest 

nie tylko troska o środowisko naturalne w swojej najbliżej okolicy, ale także 

kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro. Patronat 

nad przedsięwzięciem objęli m.in. Prezes Rady Ministrów oraz Minister Edukacji 

i Nauki. 

Awans do finału konkursu o finansach 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 21 kwietnia 2022 | Aktualności, Olimpiady i konkursy  

   Uczniowie klasy 3ga, autorzy filmu 

„Ubezpieczajmy się, bo warto”, zakwalifikowali się do finału konkursu organizowanego 

w ramach Projektu „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II”. Zespół wraz 

z nauczycielką p. Jolantą Semenowicz został zaproszony na Galę Finałową, 

która odbędzie się 27 kwietnia w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w finale. 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 

  Przez Janusza Rudego | 21 kwietnia 2022 | Edukacja prawna, Olimpiady i konkursy  

 21 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 na terenie Muzeum Budownictwa 

Ludowego w Sanoku odbyły się eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej, pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. W turnieju udział wzięli 

uczniowie szkół podstawowych i średnich. Eliminacje powiatowe składały się z dwóch 

etapów: pisemnego (testu) oraz finału ustnego. Rywalizacja toczyła się w trzech 

kategoriach wiekowych. Część pisemna wyłoniła szczęśliwców, którzy awansowali 

do decydującej rozgrywki. Tutaj każdy uczestnik musiał odpowiedzieć na pytania jury. 

A te dotyczyły m.in.: historii straży pożarnej, pierwszej pomocy, sprzętu ratowniczego 

czy podstaw organizacji akcji gaśniczej. Naszą szkołę reprezentowali: Bednarczyk 

Bartłomiej (kl. 2hl), Strzemecki Adrian (kl. 3l) oraz Hermanowicz Julia (kl, 2a).  
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O dużym pechu może mówić Bartek i Julka, którym do zakwalifikowania się do finału 

zabrakło jednego punktu. Reprezentantom naszej szkoły dziękujemy za udział 

w turnieju i życzymy sukcesów w kolejnej edycji. 

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 13 kwietnia 2022 | Aktualności  

 

12 kwietnia odbył się w naszej szkole konkurs dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych 
pod tytułem „Jeden z dziesięciu”. Przeprowadzono go na zasadach popularnego telewizyjnego 
teleturnieju. Uczestnicy mieli więc okazję sprawdzić swoją wiedzę tuż przed czekającym ich 
egzaminem ósmoklasisty. Do rywalizacji stanęło pięć szkół: z Pobiedna, Pakoszówki, Poraża, 
Bukowska i Niebieszczan. Zanim uczniowie rozpoczęli współzawodnictwo, mieli okazję 
podziwiać umiejętności kulinarne uczniów naszej szkoły i przy kawie, herbacie 
oraz ciasteczkach zapoznali się z ofertą edukacyjną ZS1.Sam konkurs dowiódł wysokiego 
poziomu wiedzy uczestników, rywalizacja była bardzo wyrównana. Do trzeciego, czyli 
ostatniego etapu, zakwalifikowało się troje uczniów: Jan Rakoczy ze szkoły w Bukowsku 
(został też ostatecznie zwycięzcą konkursu), Wiktoria Bodnar ze szkoły w Pobiednie (drugie 
miejsce) oraz Anna Filipczak, również z Pobiedna (miejsce trzecie). Wszystkich uczestników 
konkursu uhonorowano dyplomami za udział, natomiast zdobywcy trzech pierwszych miejsc 
otrzymali dodatkowo cenne nagrody rzeczowe, wręczone im przez panią dyrektor Renatę 
Gromek. Rolę prowadzącej teleturniej odegrała pani Joanna Albigowska. 

O finansach z NBP 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 13 kwietnia 2022 | Aktualności, Olimpiady i konkursy  

 

Nasi uczniowie z klasy 3ga pod opieką p. Jolanty Semenowicz biorą udział w konkursie ,,Uczelnie 
Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II.” Jednym z zadań konkursowych było nakręcenie filmu 
na temat poruszany wcześniej na warsztatach o finansach. W mediach społecznościowych odbywa 
się teraz głosowanie, zapraszamy do obejrzenia i polubienia filmu uczniów. Głosujemy 
bezpośrednio pod filmem https://fb.watch/cmFmz6m1K_/ 
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Konkurs Palm Wielkanocnych 

  Przez Administratora | 12 kwietnia 2022 | Aktualności  

W dniu 10 kwietnia 2022 r. odbyła się VIII edycja konkurs palm, organizowanego 

przez Powiat  Sanocki i Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. 

              

               

Nasza szkoła po raz czternasty wzięła udział w tym konkursie. Tegoroczną palmę 

przygotowała pani pedagog Ewa Szwarczyk wraz z uczennicami klasy 2ż Aleksandrą 

Kondracką, Oliwią Barzycką i Anną Myćką.  Szczególne podziękowania należą się 

uczniom z klasy 1hr Pawłowi Gurgaczowi, Piotrowi Stabryle i Kamilowi Masłowcowi, 

którzy przetransportowali palmę do skansenu, a w Niedzielę Palmową wraz 

z opiekunkami p. Ewą Szwarczyk i p. Renatą Słyszyk uczestniczyli w konkursie. 

Wolne książki 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 11 kwietnia 2022 | Aktualności, Biblioteka  

 

Biblioteka informuje, że w stołówce szkolnej przygotowano regał z książkami, 

zachęcamy do ich przejrzenia. Jeśli komuś się spodoba książka, można ją zabrać 

bezpłatnie do domu. 
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Wywiad z okazji Dnia Ziemi 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 7 kwietnia 2022 | Aktualności, Biblioteka, LOP  

Pięcioro uczniów z klasy 3ga udzieliło wywiadu 

dla Radia SoVo, opowiadając o prowadzonych przez siebie badaniach w ramach 

międzynarodowego Programu GLOBE oraz o innych działaniach ekologicznych. 

Rozmowę przeprowadziła emerytowana nauczycielka naszej szkoły pani Grażyna 

Chytła. Audycja zostanie wyemitowana 22 kwietnia, czyli w Światowy Dzień Ziemi. 

  Przez Administratora | 6 kwietnia 2022 | Aktualności  

Dnia 25.03.2022 r. odbyła się w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku VII edycja 

Ogólnopolskiego Konkursu “Turbolandeskunde – wędrówka po krajach niemieckiego 

obszaru językowego” dla szkół ponadpodstawowych. W tym roku pytania dotyczyły 

Niemiec. W konkursie wzięło udział 6 drużyn z naszej szkoły. Każda drużyna składała 

się z 3 uczniów. Skład drużyn: 

1 – Wiktoria Rusin – 2a, Kamila Orłowska – 2a, Emilia Młynarczuk – 2a 

2 – Julia Hermanowicz – 2a, Kamila Jaworska – 2a, Kacper Kopiczak – 2a 

3 – Bartosz Balazs – 2l, Adam Furdak – 2l, Aleksander Lisowski – 2l 

4 – Klaudia Dobosz – 2l, Karolina Stec – 2l, Marcjanna Herbut – 2l 

5 – Natalia Huczko – 3l, Natalia Baran – 3l, Michał Brągiel – 3l 

6 – Martyna Bobowska – 3gh, Justyna Krowiak – 3gh, Wiktoria Łakus – 3gż 

              

             

Do konkursu przygotowały uczniów pani Renata Słyszyk i pani Magdalena Tomkiewicz. 

Konkurs wygrała drużyna klasy 3l i zakwalifikowała się do etapu regionalnego, 
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który odbędzie się dnia 22 kwietnia 2022 r. w Przemyślu. 

Serdecznie gratulujemy!!! 

Wirtualna wystawa „Patroni 2022 roku” 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 4 kwietnia 2022 | Aktualności, Biblioteka  

  

 

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami wybitnych postaci, które miały 

niepodważalny wpływ na kształtowanie się polskiej tożsamości narodowej. Klikając 

w zdjęcia, otrzymamy podstawowe informacje o uhonorowanych przez Sejm RP 

osobach https://www.artsteps.com/view/624ac6383a0d1cc85e4ec371 

Konkurs „Świat śniegu i lodu” 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 29 marca 2022 | Aktualności, Olimpiady i konkursy  

 

Ogłoszono laureatów Konkursu Fotograficznego „Świat śniegu i lodu – Edycja 2022”. Spośród 760 

nadesłanych prac nagrodzono 5, w tym zdjęcie Sabiny Kościółek z klasy 3h, które otrzymało nagrodę 

Dyrektora Centrum Badań Polarnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w kwietniu br. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. 

Gratulujemy! 

Hotelarze z wesołymi animacjami w Domu Turysty 

  Przez Ewę Starego | 28 marca 2022 | Aktualności  
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W piątek 25 marca uczniowie klasy 3gh technikum hotelarskiego spotkali się w Domu 

Turysty z dziećmi z Ukrainy. Przekazali dzieciom podarowane przez siebie maskotki, 

zabawki i gry oraz produkty spożywcze zakupione ze środków z przeprowadzonej 

w szkole kwesty „Solidarni z Ukrainą”. Przygotowali także program animacyjny dla 

dzieci, na który składały się: gry i zabawy, kreacje balonowe,  malowanie twarzy 

oraz zabawy z chustą animacyjną. Po przełamaniu wstępnej nieśmiałości i bariery 

językowej spotkanie okazało się  czasem wyśmienitej zabawy i nie lada frajdy. 

Przyjemnie było patrzeć na roześmiane buźki i rumieńce na twarzach dzieci. Podczas 

zabaw młodzież wykazała się dużą energią, kreatywnością, dowcipem oraz ujawniła 

wiele ukrytych talentów mimo, że dla większości animatorów była to pierwsza próba 

sprawdzenia w praktyce swoich umiejętności. 

 

Etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” 

  Przez Janusza Rudego | 28 marca 2022 | Aktualności, Edukacja prawna, Olimpiady i 

konkursy  

  W dniu 25 marca 2022 r. w auli Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusz Rejtana 

w Rzeszowie odbył się etap regionalny ogólnopolskiego konkursu „Poznaj swoje prawa 

w pracy”. Naszą szkołę w konkursie reprezentowały laureatki etapu szkolnego Patrycja 

Kątska oraz Alicja Tylka. W tym w roku do etapu regionalnego przystąpiło 54 uczniów 

z 29 szkół uczestniczących w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”. 

Wszyscy uczestnicy etapu regionalnego zostali nagrodzeni dyplomami uczestnictwa, 

a opiekunowie otrzymali listy gratulacyjne za udział w przygotowaniu uczestników. 

Organizatorem konkursu była Państwowa Inspekcja Pracy. Dziewczętom dziękujemy 

z udział w konkursie i życzymy sukcesów w jego dalszych edycjach. Opiekę 

merytoryczną sprawował Janusz Rudy. 

Sukces sportowy w indywidualno – drużynowych biegach 

przełajowych 
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  Przez Janusza Rudego | 28 marca 2022 | Aktualności, Sport szkolny  

Mijający czas przyniósł sportowcom Ekonomika powody do dumy. Po sukcesie 

w jesiennych zmaganiach w Lidze Lekkoatletycznej dziewcząt, wiosna przyniosła 

sukcesy chłopców w Indywidualno – Drużynowych Biegach Przełajowych.  

W przełajach pierwsze miejsce zdobył Hubert Różycki, natomiast drużynowo 

zdobyliśmy drugie miejsce w Powiecie. Chłopakom gratulujemy i życzmy sukcesów 

w etapie rejonowym. W zawodach udział wzięli: Duszczyński Krystian, Gabrychowicz 

Miłosz, Majkut Tomasz, Piegdoń Wiktor,  Buczek Piotr, Pytlowany Oskar, Wiśniowski 

Artur oraz Ziajka Michał. Opiekę na młodzieżą sprawował Paweł Bieganowski. 

Dzień Czytania Tolkiena 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 28 marca 2022 | Aktualności, Biblioteka  

Dyrektor Renata Gromek w ciekawy sposób przedstawiła sylwetkę pisarza 
i problematykę utworów. Wyraźnie można było zauważyć zafascynowanie 
twórczością autora. Uczniowie z klasy 2a przeczytali wybrane przez siebie 
fragmenty utworów z serii „Władca Pierścieni”. O słodkie podsumowanie 
spotkania zadbali uczniowie z klasy 3ż wraz z nauczycielami praktycznej nauki 
zawodu. 

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

  Przez Dorota Kozłowska | 25 marca 2022 | Aktualności  
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W dniach 21.03-23.03.2022 r. odbyły się w naszej szkole rekolekcje Wielkopostne, które 

prowadził o. Andrzej z Legnicy. W pierwszym dniu wysłuchaliśmy pouczającej 

konferencji na temat poprawienia relacji z Bogiem oraz bliźnim. W drugim dniu 

odprawiliśmy wspólnie Drogę Krzyżową, była także okazja przystąpienia 

do sakramentu pokuty i pojednania. Na zakończenie rekolekcji w trzecim dniu 

uczestniczyliśmy we Mszy św. z kazaniem. W oprawę Mszy św. zaangażowali się 

uczniowie naszej szkoły co niewątpliwie ubogaciło to wydarzenie. Podczas procesji 

z darami złożyliśmy na ołtarzu nasze intencje. 

Rekolekcje wielkopostne to bardzo szczególny czas, który pozwala lepiej i głębiej 

przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego, czas, który pozwala zrozumieć 

istotę tych świąt. To właśnie podczas rekolekcji  zagłębiliśmy się w mękę Jezusa 

Chrystusa i uświadomiliśmy sobie prawdy, o których na co dzień, żyjąc w biegu, często 

zapominamy. 

J.M. Czytaj dalej →  

Zwycięzcy konkursów 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 25 marca 2022 | Aktualności, Biblioteka, LOP  

Klaudia Węgrzyńska z klasy 3a i Jakub Karolik z klasy 3a zwyciężyli 

w konkursach z okazji Światowego Dnia Poezji i Światowego Dnia Wody. Gratulujemy 

Dziękujemy dyrekcji Sanockiego Domu Kultury za ufundowanie nagród. 

Sukces naszego olimpijczyka w statystyce 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 24 marca 2022 | Aktualności, Olimpiady i konkursy  
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Patryk Chrząszcz z klasy 3ga został laureatem VI Olimpiady 

Statystycznej, dzięki czemu może studiować na wielu prestiżowych uczelniach w kraju 

z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Gratulujemy wiedzy i determinacji. 

https://www.facebook.com/search/top/?q=olimpiada%20statystyczna 

Dzień Bezpiecznego Internetu 2022 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 24 marca 2022 | Aktualności, Biblioteka  

 

  

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu biblioteka szkolna po raz kolejny włączyła 
się w obchody, których celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa młodych 
użytkowników internetu oraz promocja pozytywnego wykorzystywania sieci 
w życiu codziennym. 
Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie wiedzy, wykazali się dużą 
świadomością na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz znajomością 
bezpiecznych zasad korzystania z internetu. 

Solidarni z Ukrainą – Dziękujemy!!! 

  Przez Ewę Starego | 23 marca 2022 | Aktualności  

Dziękujemy całej społeczności szkolnej: dyrekcji, nauczycielom, pracownikom, uczniom, 

którzy okazali hojność i przyłączyli się do kolejnej akcji pomocy dla uchodźców 

z Ukrainy. 
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W dniu 16.03.2022 r. uczniowie klasy 1hr kwestując niebiesko-żółtymi wstążkami 

solidarności, zebrali blisko 700 zł, które zostały przeznaczone na pomoc rzeczową dla 

uchodźców  przybyłych do Sanoka. Za zebraną kwotę zakupione zostały głównie 

produkty spożywcze dla dzieci, które w wyniku wojny musiały opuścić swoje domy 

i obecnie tymczasowo mieszkają o w sanockim Domu Turysty . Mamy nadzieję, 

że słodycze i soczki choć na chwilkę złagodzą gorycz wojny. 

Dziękujemy!!! 

Światowy Dzień Poezji i Światowy Dzień Wody 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 21 marca 2022 | Aktualności, Biblioteka  

 
  
 21 marca ustanowiono Światowy Dzień Poezji, a 22 marca Światowy Dzień Wody. 

Z tej okazji zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w konkursach: 
1. Na krótki wiersz o tematyce wodnej, np. fraszkę, limeryk lub rymowankę. Adres 

do przesłania pracy: bibliotekasnk@wp.pl 
2. Quiz geograficzno-chemiczny o wodzie na stronie 

https://wordwall.net/…/%c5%9bwiatowy-dzie%c5%84-wody Proszę w rankingu 

zapisać: ZS1, imię, pierwszą literę nazwiska i klasę, np. ZS1 Kasia M 3o. Nagrodzimy 
autora najciekawszego wiersza oraz zdobywcę najwyższego wyniku w quizie. Konkursy 

trwają do piątku 25 marca. 
  
Zachęcamy też do lektury i do słuchania poezji. Polecamy stronę internetową 

www.polska-poezja.pl oraz polską poezję w serwisie YouTube czytaną przez najlepszych 
polskich aktorów. 

Dziecięcy Telefon Zaufania dla ukraińskich uchodźców 

  Przez Renata Gromek | 18 marca 2022 | Aktualności  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12, pod którym także 
dyżuruje psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim (można też uzyskać 
wsparcie w języku rosyjskim). 

https://brpd.gov.pl/2022/03/07/w-kazdy-poniedzialek-dyzur-prawnika-specjalisty-do-
spraw-uchodzcow-i-cudzoziemcow/ 

Konkurs Wiedzy Hotelarskiej „Z hotelem na Ty” 

  Przez Ewę Starego | 17 marca 2022 | Aktualności  
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11 marca 2022 r.  już po raz czternasty odbył się  Szkolny Konkurs Wiedzy Hotelarskiej 

„Z hotelem na Ty”. Uczniowie klas: 3h, 3gh i 4h zmierzyli się z zadaniami, 

w których musieli wykazać się wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi 

niezbędnymi do wykonywania zawodu hotelarza. Poszczególne konkurencje sprawdzały 

znajomość języka angielskiego, umiejętność sporządzania dokumentacji hotelowej, 

obsługi gości w recepcji, znajomość i zastosowanie elementów zastawy stołowej,  jak 

również umiejętność dekoracyjnego składania ręczników. Wszystkie drużyny  

zaprezentowały dużą wiedzę, dobrą organizację pracy i  umiejętność pracy w zespole. 

 
Komisja konkursowa w składzie: dyr.Alina Lipka, prof. Agata Wójcik, prof. Magdalena 

Szymańska, prof. Joanna Matuszek oceniała rywalizujące drużyny i wyłoniła 

zwycięzców. 

I miejsce zajął zespół z klasy 3gh:, Martyna Bobowska, Julia Dudek , Roksana 

Sieniawska, 

II miejsce zespół z klasy 3h: Sabina Kościółek, Zuzanna Gagatko, Wiktoria Bartosik, 

III zespół z klasy 4h: Katarzyna Filipowicz, Sabina Głód, Weronika Wojciechowska. 

GRATULUJEMY!!! 

Wszystkie drużyny  otrzymały dyplomy i atrakcyjne nagrody. 

Konkurs przygotowały i przeprowadziły nauczycielki przedmiotów hotelarskich Ewa 

Starego i Monika Terebecka. 

SPOTKANIE Z RAPEREM 

  Przez Dorota Kozłowska | 14 marca 2022 | Aktualności  

     Mirosław Kolczyk „Kolah”, raper, realizuje wśród młodzieży program 

profilaktyczny walki z uzależnieniami pn. „Antymina”. Wygrał walkę z narkotykami 

i daje nadzieję innym. 

   Podczas dwóch serii spotkań (21.01, 10.03.2022 r.) w ZS nr1 w Sanoku, mówił 

o nałogach, przestępstwach, pobycie w więzieniu, poszukiwaniu miłości i nawróceniu. 
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Dla Ukrainy 

  Przez Bożenę Bekier | 13 marca 2022 | Aktualności, Wolontariat  

Nasza szkoła wyraziła swoją solidarność z Ukrainą, włączając się w pomoc celowaną 

bezpośrednio do tych, którzy nie mogą opuścić dotkniętego wojną kraju. 

W dniach 9 -10 marca wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu przeprowadzili 

zbiórkę pieniężną na rzecz pomocy noworodkom i ich mamom na Ukrainie. Za zebraną 

kwotę zakupione zostały produkty pierwszej potrzeby, tj. smoczki, butelki, pieluchy, 

środki higieny, kaszki, mleka modyfikowane itp. Zakupione rzeczy zostały przekazane 

do punktu odbioru darów w Lesku, skąd wyruszą w kierunku Lwowa i docelowo 

Kijowa. 

Dziękujemy całej społeczności szkolnej za tak duży odzew! 

 

Solidarni z Ukrainą 

  Przez Ewę Starego | 12 marca 2022 | Aktualności  
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  Drodzy Nauczyciele, Koleżanki i Koledzy ! 

Nie chcemy stać z boku, chcemy wesprzeć uchodźców z Ukrainy. 

Uczyńmy najbliższą środę 16.03.2022 r. szkolnym dniem solidarności z Ukrainą. 

Samodzielnie wykonaliśmy symboliczne  wstążki  solidarności. Będziemy je kwestować  

w środę od godz. 8.00 na lekcjach i podczas przerw. 

Zachęcamy – kup i przypnij symboliczną wstążkę – zrezygnuj w tym dniu z wyjścia 

do Żabki, a równowartość hot-doga, kawy  czy batonika przeznacz na pomoc 

zmuszonym do ucieczki ze swojego kraju Ukraińcom. Uzyskany dochód przekażemy 

potrzebującym. 

PRZYŁĄCZ SIĘ DO POMOCY!!! 

Uczniowie klasy 1hr 

Eliminacje do etapu II Zawodów Centralnych OS 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 9 marca 2022 | Aktualności, Olimpiady i konkursy  

 

Komitet Główny Olimpiady Statystycznej ogłosił dziś listę 30 uczniów, 
którzy zostali zakwalifikowani do II etapu Zawodów Centralnych. Wśród nich 
jest Patryk Chrząszcz z klasy 3ga, który uplasował się na 15 miejscu 
po zawodach etapu I. Gratulujemy! 
Ostatni etap zawodów odbędzie się 23 marca w Rzeszowie. 

  

Pomoc dla Ukrainy 

  Przez Bożenę Bekier | 7 marca 2022 | Wolontariat  
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Nasza szkoła angażuje się w pomoc noworodkom i kobietom w połogu na Ukrainie. 

W najbliższą środę i czwartek wolontariusze z naszej szkoły będą zbierać potrzebne 

na ten cel pieniądze. Zebrana kwota zostanie przeznaczona na zakup: 

– butelek do karmienia niemowląt, 

– smoczków do butelek i smoczków uspokajaczy, 

– pieluch/pampersów, 

– zestawów poporodowych dla kobiet, 

– środków higieny. 

Można również do końca tygodnia przynosić wymienione, potrzebne rzeczy. Prosimy 

o pamiętanie o zbiórce, abyśmy mogli pomóc jak największej liczbie maluchów i ich 

mamom. 

WYNIKI XIV MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

BIBLIJNEGO „WOŁANIE O BOŻY POKÓJ” 

  Przez Dorota Kozłowska | 7 marca 2022 | Aktualności  

 

4 marca 2022 r. odbył się etap szkolny konkursu biblijnego organizowanego 

przez Wydział Nauki Katolickiej w Przemyślu oraz Podkarpackie Centrum Edukacji 

Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Krośnie. Przedmiotem tegorocznego konkursu była 

znajomość 1 oraz 2 Listu św. Piotra Apostoła. Z pośród 17 uczestników do finału 

w Krośnie zakwalifikowały się: 

Milena Wójcik – I miejsce, 

Kacper Kopiczak – II miejsce, 
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Kamila Orłowska – III miejsce, 

Bartłomiej Bednarczyk – III miejsce. 

 Gratulujemy! 

Zawody Centralne OS 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 2 marca 2022 | Aktualności, Olimpiady i konkursy  

 

Dzisiaj odbył się w Rzeszowie I etap Zawodów Centralnych Olimpiady 
Statystycznej, w których wziął udział Patryk Chrząszcz z klasy 3ga. Odebrał 
nagrody za udział we wcześniejszych eliminacjach okręgowych, ufundowane 
przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie, świetnie rozwiązał trzy testy i teraz 
czeka już tylko na wyniki zawodów, które zostaną opublikowane do 9 marca. 
Trzymamy kciuki! 
W zawodach w naszym okręgu wzięło udział jeszcze troje uczniów z IV Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie i I LO z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Opiekę nad uczniem 
sprawowała wychowawczyni p. Jolanta Semenowicz. 

Awans do II etapu zawodów krajowych EKS 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 25 lutego 2022 | Aktualności, Olimpiady i konkursy  

 

Trzy drużyny wzięły udział w piątej edycji Europejskiego Konkursu 
Statystycznego, który przeprowadzany jest w 19 krajach. Konkurs składa się 
z części krajowej i europejskiej. W pierwszym etapie w kraju w zawodach 
wzięło udział 258 drużyn ze szkół ponadpodstawowych. Do drugiego etapu 
zakwalifikowano 34 ekipy, w tym zespół Adamiecki, w skład którego weszli 
uczniowie klasy 3ga: Martyna Marcinik, Sandra Stanisławska i Patryk 
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Chrząszcz. Przed nami drugi etap, czyli zadanie polegające na analizie zbioru 
danych. Dziękujemy również za udział w konkursie pozostałym uczniom: 
Weronice Mrózek, Karolinie Świerad, Oli Tomoń i Pawłowi  Petryłce, 
którzy świetnie zaprezentowali swoją wiedzę i umiejętności. 

Kurs barmański I stopnia 

  Przez Administratora | 23 lutego 2022 | Aktualności  

W dniach 14-16.02.2022r w naszej szkole kolejne grupy uczniów 

z technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum hotelarstwa 

uczestniczyły w kursie barmańskim I stopnia. 

W związku z pandemią szkolenie prowadzone było w małych grupach z zachowaniem 

reżimu sanitarnego. 

Kurs prowadził Master Bartender – pan Bartłomiej Gawlak-Kubik – Wiceprezydent 

Stowarzyszenia Barmanów Polskich oraz Master Bartender – pan Lesław Dumański – 

Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Barmanów Polskich oraz LDU Consulting 

Akademii Sztuki Barmańskiej w Gliwicach 

           

            

Uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy 

barmana. 

Na program szkolenia składały się zajęcia praktyczne (80%) i teoretyczne (20%) 

Każdy  uczestnik kursu otrzymał stosowny certyfikat. 

Koordynatorem szkolenia był Krzysztof Indyk 

XII zbiórka elektroodpadów i baterii 
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  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 18 lutego 2022 | Aktualności, LOP  

 

Podczas dwunastej zbiórki elektroodpadów i baterii w naszej szkole, a drugiej w ramach 

EkoWalentynek, zebraliśmy 1795 kg elektrośmieci i 145 kg zużytych baterii. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej akcji. 

Klasa 3ga w projekcie NPB i URZ 

  Przez E.T. | 14 lutego 2022 | Aktualności  

W dniu 11 lutego 2022 r. klasa 3ga wzięła udział w całodziennych warsztatach online, 

w ramach projektu realizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski „Uczelnie Szkołom – 

o finansach z NBP”. Celem projektu jest wzrost wiedzy wśród uczniów szkół 

ponadpodstawowych na temat obrotu gotówkowego i bezgotówkowego oraz bezpieczeństwa 

dokonywania transakcji, oszczędzania i inwestowania. Bezpośrednim odbiorcą projektu jest 

grupa 250 uczniów z 10 szkół średnich z całej Polski, w tym ZS nr 1 w Sanoku (przy czym 

warsztaty odbywają się dla każdej ze szkół w innym terminie). 

 

 

 
 

 

Czytaj dalej →  

EkoWalentynki- zbiórka do 11 lutego 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 10 lutego 2022 | Aktualności, LOP  
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Przypominamy, że tylko jeszcze jutro można przynieść do szkoły elektroodpady i baterie 

w ramach EkoWalentynek. 

Dziękujemy uczniom niezawodnej 3ga: Oli, Klaudii, Pawłowi i Jankowi za przyniesiony 

dziś sprzęt i baterie  

Kurs barmański I stopnia 

  Przez Administratora | 9 lutego 2022 | Aktualności  

W dniach 04-06.02.2022r  w Zespołu Szkół nr 1   odbył się kurs 

barmański I stopnia. Była to doskonała okazja, aby zdobyć wiedzę i podnieś swoje 

kwalifikacje. 

Zawód barmana jest bardzo atrakcyjny. Można poznać mnóstwo nowych, wspaniałych 

osób oraz nawiązać różne kontakty. Czasami trzeba zachować dyskrecję, porozmawiać 

czy pocieszyć. Jest to jedna z nielicznych prac, gdzie oprócz podstawowego 

wynagrodzenia (wysokiego) są napiwki. 

W kursie uczestniczyli uczniowie z  klas gastronomiczno-hotelarskich (technik żywienia 

i usług gastronomicznych oraz  technik hotelarstwa). W związku z pandemią szkolenie  

prowadzone było w małych  grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

      

Kurs  prowadził Master Bartender – pan Bartłomiej Gawlak-Kubik – Wiceprezydent 

Stowarzyszenia Barmanów Polskich oraz Master Bartender- pan Lesław Dumański – 

Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Barmanów Polskich oraz LDU Consulting 

Akademii Sztuki Barmańskiej w Gliwicach. 

    

Czytaj dalej →  
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XIV Międzyszkolny Konkurs Biblijny „Wołanie o Boży 

Pokój” 

  Przez Dorota Kozłowska | 8 lutego 2022 | Aktualności  

1. Organizatorami konkursu są: Zespół Szkół nr 1 w Krośnie, Wydział Nauki 

Katolickiej w Przemyślu oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli 

w Rzeszowie Oddział w Krośnie.    

2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: na poziomie szkolnym 4 marca 2022 r. 

oraz jako międzyszkolny finał. 

3. Tekstem źródłowym jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, najnowszy 

przekład, Wyd. Edycja Św. Pawła.  

4. Zakres merytoryczny tegorocznego konkursu obejmuje w etapie szkolnym  

znajomość: 1 oraz 2 Listu Św. Piotra Apostoła z Wprowadzeniem. 

Zgłoszenia  przyjmują: p. Jadwiga Malczak oraz p. Dorota Kozłowska 

EkoWalentynki 2022 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 30 stycznia 2022 | Aktualności, LOP  

 

Zachęcamy do udziału w akcji przez następne dwa tygodnie. Na uczestników czekają 

słodkie nagrody. Baterie można przynosić do biblioteki szkolnej, elektroodpady 

składujemy na parterze szkoły koło szatni. 

XIV Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci 

o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 28 stycznia 2022 | Aktualności  

 

W 77. rocznicę wyzwolenia obozu Zagłady Auschwitz Birkenau uczniowie klas 1l i 3gl 

pod opieką p. Joanny Albigowskiej wzięli udział w uroczystości upamiętnienia ofiar 

Zagłady na cmentarzu żydowskim przy ul. Kiczury w Sanoku. 

zdjęcia Tygodnik Sanocki 
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Rejonowa Licealiada w Unihokeju 

  Przez Janusza Rudego | 27 stycznia 2022 | Aktualności, Sport szkolny  

  W dniach 19, 25 stycznia 2022 r. w hali sportowej PWSZ w Sanoku 

odbyła się Rejonowa Licealiada w Unihokeja, w której startowały reprezentacje naszej 

szkoły. Obie drużyny spisały się na miarę swoich możliwości: dziewczęta zajęły czwarte 

miejsce natomiast chłopcy uplasowali się na piątym. Mecze zostały rozegrane systemem 

„każdy z każdym”. Organizatorem zawodów był Podkarpacki Wojewódzki Szkolny 

Związek Sportowy z Rzeszowa. Dziewczętom i chłopakom oraz ich opiekunom 

dziękujemy za udział w zawodach. 

Świąteczny konkurs z książką 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 25 stycznia 2022 | Aktualności, Biblioteka  

Zapraszamy do biblioteki szkolnej Julię Latochę i Wiktorię 

Dąbrowską z klasy 1ż, Klaudię Kończyk z klasy 3ż, Wiktorię Kosturską z klasy 2hl 

oraz dyrektor Renatę Gromek po odbiór słodkich nagród. 

Studnia dla Południa 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 24 stycznia 2022 | Aktualności, LOP  
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Bardzo dziękuję Mai Piecuch, Wiktorii Radwańskiej, Ani Szul i Weronice 

Wojciechowskiej z klasy 4h za posegregowanie i policzenie bilonu zebranego w akcji  

„Drobne na Dobre”. Na budowę studni w krajach Południa wpłaciliśmy na konto 

Polskiej Akcji Humanitarnej 128,12 zł. Dziękuję wszystkim osobom, które przekazały 

swoje grosze. 

EkoWalentynki 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 17 stycznia 2022 | Aktualności, Biblioteka, LOP  

 
  

W dniu 11 lutego organizujemy zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego oraz baterii w ramach akcji EkoWalentynki. 

Zachęcamy do przejrzenia piwnic, schowków oraz szuflad w biurkach. 

Szczegóły akcji oraz informacje o zaplanowanych atrakcjach ogłosimy na początku 

lutego. 

  

  

  

  

Plan lekcji od 17. stycznia 2022 

  Przez Administratora | 14 stycznia 2022 | Aktualności  

Plan lekcji obowiązujący od 17 stycznia 2022 

II Etap Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze 

Sprawiedliwości 

  Przez Janusza Rudego | 14 stycznia 2022 | Aktualności, Edukacja prawna, Olimpiady i 

konkursy  

  W dniu 13 stycznia 2022  r., w formie online został przeprowadzony 

II etap Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości. Tym razem 

dziewczęta z klasy 3ga Sandra Stanisławska oraz Martyna Marcinik miały za zadanie 
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rozwiązać trzy kazusy z zakresu prawa administracyjnego, prawa karnego i prawa 

cywilnego.  Czytaj dalej →  

ZŁOTY EKONOMIK 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 12 stycznia 2022 | Aktualności  

 

Solidna praca nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku po raz kolejny 

znalazła potwierdzenie w rankingu Perspektyw. Mamy 70. miejsce w Rankingu 

Głównym (w poprzednim roku 74.) i Złotą Tarczę! W ogólnopolskim rankingu 

maturalnym zajęliśmy miejsce 129. (w poprzednim roku 199.), a w rankingu 

wojewódzkim miejsce 6. (w poprzednim roku 8.). Gratulacje dla całej społeczności 

szkolnej! 

Plan lekcji na 11. stycznia 2022 

  Przez Administratora | 10 stycznia 2022 | Aktualności  

Plan lekcji na 11. stycznia 2022 

XIII Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej – etap okręgowy 

  Przez Ewę Starego | 4 stycznia 2022 | Aktualności  

Dzisiaj 4.01.2022 r.  w 10 okręgach  w Polsce odbyły się zawody  okręgowe XIII 

Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, w których wzięli udział najlepsi  uczniowie szkół 

hotelarskich, którzy wygrali zawody szkolne. 

W okręgu nr 5 (obejmującym woj. podkarpackie i woj. lubelskie) w Zespole Szkół 

Gospodarczych w Rzeszowie  naszą szkołę reprezentowały zwyciężczynie etapu 

szkolnego: Julia Dudek z kl. 3gh i Martyna Grzebień z kl. 3 h. 

Zadaniem uczestników było rozwiązanie w czasie 45 minut testu on-line składającego się 

z 60 pytań  z zakresu szerokiej wiedzy hotelarskiej z uwzględnieniem tematu wiodącego 

„Nowoczesne trendy w gastronomii hotelowej” 

Uczennicom serdecznie gratulujemy udziału  i z niecierpliwością oczekujemy na wyniki 

 i na decyzję Komitetu Głównego Olimpiady,  który spośród 262 uczestników zawodów 

okręgowych z całej  Polski, wyłoni 30 finalistów zawodów centralnych. 

Opiekę nad uczennicami sprawowała i do olimpiady przygotowała p. Ewa Starego 
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Nowy plan lekcji 

  Przez Administratora | 28 grudnia 2021 | Aktualności  

W zakładce Podział godzin znajduje się plan lekcji, który obowiązuje od 03. 01. 2022 r. 

Wesołych Świąt 

  Przez Renata Gromek | 24 grudnia 2021 | Aktualności  

Społeczności szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku, nauczycielom 

i pracownikom niepedagogicznym, uczniom, rodzicom i wszystkim sympatykom Szkoły 

życzę zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej 

pomyślności w Nowym Roku 2022. 

Renata Gromek 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku 

Hej kolęda, kolęda! 

  Przez Dorota Kozłowska | 22 grudnia 2021 | Aktualności  

17 grudnia 2021 r. Zespół Szkół nr 1 w Sanoku odwiedzili Kolędnicy, którzy chodząc 

od klasy do klasy kolędowali,  składając świąteczne życzenia. 

Na szczęście, na zdrowie, na to Boże Narodzenie. Żeby się wam darzyło, mnożyło wszystko 

stworzenie w komorze, oborze, na polu, daj Boże! W każdym kątku po dzieciątku, 

a w kieszeni po tysiączku! 
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Awans do zawodów centralnych VI Olimpiady 

Statystycznej 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 20 grudnia 2021 | Aktualności, Olimpiady i konkursy  

 

Serdeczne gratulacje dla PATRYKA CHRZĄSZCZA z klasy 3ga, który uplasował się 

na 4. miejscu w okręgu i na 64. w kraju na 684 uczestników OS! Dzięki takiemu 

znakomitemu wynikowi Patryk uzyskał awans do zawodów centralnych i 2 marca 

przyszłego roku znajdzie się w gronie 80 finalistów reprezentujących całą Polskę. 

Laureaci i finaliści Olimpiady Statystycznej są przyjmowani na wiele prestiżowych 

uczelni w kraju z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Wykaz uczelni znajduje 

się poniżej. 

https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/nagrody.html?fbclid=IwAR3UvAyf

vKiJcSdz49kx3NK36vLNaYOMSpnf2E1uhffDi29jtsZ8tSo_HAw 

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o Ubezpieczeniach 

Społecznych” 

  Przez Elżbieta Grzeszczak | 20 grudnia 2021 | Aktualności, Olimpiady i konkursy  

Zakończył się I Etap Olimpiady Wiedzy o ZUS pod hasłem: „Warto 

wiedzieć więcej o Ubezpieczeniach Społecznych”. Uczennice z kl. II a Technikum 

Ekonomicznego: Patrycja Kątska, Kamila Orłowska, Milena Wójcik  zakwalifikowały 

się do II etapu- wojewódzkiego. Z nadzieją czekamy na efekty rywalizacji tego zespołu 

w II etapie Olimpiady ZUS, który odbędzie się w styczniu 2022 r. 
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Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za nasze Ekonomistki. Uczennice 

do Olimpiady przygotowały P. A. Grządziel i P.  A. Mierzwiak – Sobolak 

Tygodnik Sanocki nr 50 z 2021r. 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 18 grudnia 2021 | Aktualności  

Warsztaty kulinarne z Gają Suchocką- zwyciężczynią piątej edycji 

programu MasterChef Junior. 

20 – lecie Powiatowego Centrum Wolontariatu 

  Przez Bożenę Bekier | 12 grudnia 2021 | Aktualności, Wolontariat  

Dnia 8 grudnia w auli Uczelni Państwowej w Sanoku odbyła się uroczysta Gala z okazji 

20-lecia Powiatowego Centrum Wolontariatu. Podczas podniosłej uroczystości 

wspominaliśmy wszystkich, którzy ubogacili swoją działalnością 20-letnią historię PCW. 

Na lokalnych portalach można przeczytać o szczegółach przebiegu uroczystości 

i obejrzeć mnóstwo materiałów zdjęciowych   (www.korsosanockie.pl , www.esanok.pl). 

Natomiast my chciałybyśmy pogratulować naszym wolontariuszkom, które wzięły udział 

w konkursie i zostały wyróżnione. Są to: Natalia Jatczyszyn, Patrycja Biesiada 

i Wiktoria Radwańska. Gratulujemy! 

Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim wolontariuszkom i wolontariuszom 

naszej szkoły za ich pracę, zaangażowanie, empatię  i bezinteresowność. Choć okres 

pandemii uniemożliwił nam udział w regularnych akcjach, które od lat wpisywały się 

w nasz kalendarz działań, wiemy, że mając takich wolontariuszy dotrzemy z pomocą 

wszędzie tam, gdzie będziemy potrzebni.                                                                              

Opiekunki Szkolnego Koła Wolontariatu : Joanna Matuszek, Bożena Bekier . 

 

VI Olimpiada Statystyczna 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 10 grudnia 2021 | Aktualności, Olimpiady i konkursy  
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8 grudnia odbyły się online zawody okręgowe szóstej edycji Olimpiady Statystycznej, 

pod czujnym okiem przedstawicieli organizatora w Rzeszowie. Sandra Stanisławska 

i Patryk Chrząszcz z klasy 3ga rozwiązali test złożony z 29 pytań oraz 2 zadań w trakcie 

90 minut. Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego zostanie 

opublikowana do 21 grudnia br. 

Gala Wolontariatu 

  Przez Elżbieta Grzeszczak | 10 grudnia 2021 | Aktualności, Bankiety, Wolontariat  

Dnia 8 grudnia w Uczelni Państwowej w Sanoku odbyła się 

uroczysta Gala z okazji 20-lecia Powiatowego Centrum Wolontariatu. Z tej okazji dla 

zaproszonych gości uczniowie klas gastronomicznych pod nadzorem nauczycieli: Edyty 

Krupy i Małgorzaty Błażejowskiej przygotowali poczęstunek; zakąski zimne i gorące, 

słodkie ciasta i ciasteczka. Praktyczne umiejętności obsługi gości uczniowie doskonalili 

pod okiem p. Moniki Drwal. 

 

IV miejsce w Halowym Niepodległościowym Turnieju Piłki 

Nożnej 

  Przez Janusza Rudego | 9 grudnia 2021 | Aktualności, Sport szkolny  

IV miejsce zajęli nasi chłopcy w III Halowym Niepodległościowym Turnieju Piłki 

Nożnej  o Puchar Starosty Sanockiego. Zawody rozegrano 8 grudnia 2021 r. w hali 

sportowej ZS nr 3 w Sanoku. Do udziału w turnieju zostały zaproszone drużyny szkół 

ponadpodstawowych z Sanoka, a poszczególne spotkania zostały rozegrane systemem 

„każdy z każdym”. Nasza drużyna otrzymała pamiątkowy puchar oraz bon 

upominkowy w wysokości 700,00 zł na zakup drobnego sprzętu sportowego. Chłopakom 

dziękujemy za udział w zawodach i gratulujemy osiągniętego wyniku. Opiekę trenerską 

sprawował Radosław Zdybek. 

                         

mLegitymacje 
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  Przez Administratora | 9 grudnia 2021 | Aktualności  

W zakładce górnej „Dokumenty” znajdują się informacje na temat mLegitymacji. 

Awans do etapu regionalnego Ogólnopolskiego Konkursu 

Państwowej Inspekcji Pracy 

  Przez Janusza Rudego | 7 grudnia 2021 | Aktualności, Edukacja prawna, Olimpiady i 

konkursy  

  Patrycja Kątska z kl. 2a oraz Alicja Tylka z kl. 2hl  zakwalifikowały się 

do etapu regionalnego Ogólnopolskiego Konkursu Państwowej Inspekcji Pracy, 

pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”. W etapie szkolnym do konkursu zgłosiło się 17 

uczniów.  Zadaniem konkursowym dla uczestników było udzielenie odpowiedzi 

na pytania z testu wiedzy z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Celem konkursu jest 

popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej ochrony 

pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Konkurs jest organizowany w szkołach 

uczestniczących w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”. Jest formą 

popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności. Wszystkim 

uczestnikom dziękujemy za udział w zmaganiach konkursowych. Patrycji oraz Alicji 

gratulujemy awansu i życzymy powodzenia w etapie regionalnym w Rzeszowie. 

XX Olimpiada Znajomości Afryki 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 7 grudnia 2021 | Aktualności, Olimpiady i konkursy  

Klaudia i Kinga Wojtowicz z klasy 3ga zakwalifikowały się 

do zawodów okręgowych OZA, które odbędą się 28 lutego 2022 r. Poniżej zamieszczono 

pytania z etapu szkolnego wraz z rozwiązaniem, zachęcam osoby zainteresowane 

do zapoznania się z nimi. Organizatorami zawodów są Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

 

Drobne na dobre 
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  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 5 grudnia 2021 | Aktualności, LOP  

Zachęcamy do udziału w zbiórce bilonu 

na potrzeby osób wspieranych przez Polską Akcję Humanitarną w Polsce i za granicą, 

czyli na zakup jedzenia i leków, budowę szkół i studni, pomoc uchodźcom. Puszki 

znajdują się w bibliotece szkolnej, w pokoju nauczycielskim oraz w pracowniach 408, 

401 i 104. 

IV miejsce w Półfinale Wojewódzkim w Badmintonie. 

  Przez Janusza Rudego | 1 grudnia 2021 | Aktualności, Sport szkolny  

  30 listopada 2021 r. w hali sportowej ZS nr 3 w Sanoku miał 

miejsce Półfinał Wojewódzki Licealiady w Badmintonie, w którym Łukasz Krzywdzik 

oraz Łukasz Kaczmar uplasowali się na wysokim czwartym miejscu. Poszczególne 

mecze rozgrywane były na bardzo wysokim poziomie, tym bardziej cieszy 4 miejsce, 

które zostało zdobyte po ciężkiej i wyczerpującej grze. Chłopakom oraz trenerowi 

Radosławowi Zdybkowi serdeczne gratulujemy i dziękujemy za udział w zawodach. 

Konkurs „Świąteczne zdjęcie z książką” 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 1 grudnia 2021 | Aktualności, Biblioteka  

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I POZOSTAŁYCH 

PRACOWNIKÓW SZKOŁY. 

Wykłady z Uniwersytetu Śląskiego 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 30 listopada 2021 | Aktualności, LOP  
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Uczniowie klas 3a i 3ga wzięli udział w wykładach online w ramach projektu Interreg 

Polska-Słowacja „Nowoczesna edukacja o zagrożeniach środowiskowych sposobem 

na tworzenie nowych, specjalistycznych miejsc pracy” finansowanego z funduszy Unii 

Europejskiej, a realizowanych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Reprezentujący 

tę uczelnię dr Albert Ślęzak przedstawił nowoczesne sposoby monitorowania procesów 

osuwiskowych, takie jak: metoda dendrochronologiczna, dane LIDAR oraz analiza GIS. 

Z kolei dr hab. prof. UWr Piotr Owczarek omówił źródła i skutki zanieczyszczeń 

powietrza, zwłaszcza pyłem PM2.5 i PM10, oraz sposoby zapobiegania negatywnym 

skutkom zanieczyszczeń dla zdrowia człowieka. 

III miejsce w Półfinale Wojewódzkim w Badmintonie 

  Przez Janusza Rudego | 29 listopada 2021 | Aktualności, Sport szkolny  

  29 listopada 2021 r. w hali sportowej Zespołu Szkół nr 3 w Sanoku odbył 

się Półfinał Wojewódzki Licealiady w Badmintonie Dziewcząt. Do zawodów zgłosiło się 

sześć szkół ponadpodstawowych. Rywalizowaliśmy w dwóch grupach. Pierwszy mecz 

w naszej grupie graliśmy z ZS nr 2 w Sanoku, który przegraliśmy, następne spotkanie 

rozegraliśmy z ZST ze Strzyżowa i tu odnotowaliśmy zwycięstwo. Takie wyniki 

pozwoliły nam na zajęcie drugiego miejsca w grupie i awans do półfinałów.. W półfinałe 

ulegliśmy I LO w Sanoku. Trzecie miejsce zapewniło nam zwycięstwo z II LO w Sanoku. 

Szkołę reprezentowały, na zdjęciu od lewej: Oliwia Krawczyk, Partycja Sitarz, Anita 

Czuchry oraz Oksana Osenkowska. Dziewczętom dziękujemy za udział w zawodach 

oraz gratulujemy osiągniętego wyniku. 

DIY, czyli jak zrobić ekologiczne mydełko 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 29 listopada 2021 | Aktualności, LOP, Wolontariat  

  W poniedziałek 29 listopada wzięłyśmy udział 

w ekologicznych warsztatach mydlarskich. O tajnikach produkcji pachnących, 

kolorowych mydełek dowiedziałyśmy się od pani Edyty Wilk, która znana jest 

w środowisku z zamiłowań kulinarnych, artystycznych i z działalności wolontariackiej. 

Pod jej kierunkiem, przy pomocy nauczycielek Joanny Matuszek i Małgorzaty 

Chomiszczak, wzniosłyśmy się na wyżyny swoich możliwości artystycznych 

i stworzyłyśmy jedyne w swoim rodzaju cudeńka. Nauczyłyśmy się łączyć glicerynę, 

zapachy i barwniki, co dało wspaniałe, a czasami zaskakujące efekty. Nasze prace 

zostaną wystawione na kiermaszu świąteczno-charytatywnym w dniu 15 grudnia. Dzięki 

tej akcji mamy nadzieję zdobyć fundusze, żeby pomóc naszej koleżance zmagającej się 
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z problemami zdrowotnymi. Dziękujemy za nowe doświadczenia, wiedzę i wspólną 

zabawę- uczennice klasy 2hl. 

 

Czytaj dalej →  

Konkurs fotograficzny „Fotografowanie moją pasją” 

  Przez Administratora | 25 listopada 2021 | Aktualności  

Uczennice klasy 3 TH wzięły udział w konkursie fotograficznym 

„Fotografowanie moją pasją”, organizowanym przez ODK Puchatek. Temat: Natura 

i Krajobraz. 

Sabina Kościółek  zajęła trzecie miejsce, a Gabriela Szymańska otrzymała wyróżnienie. 

Wystawę można obejrzeć do 2 grudnia w ODK Puchatek. Życzymy dalszych sukcesów 

oraz niezapomnianych przeżyć związanych z własnym odkrywaniem tajemnic przyrody 

 

Zbiórka żywności 

  Przez Bożenę Bekier | 23 listopada 2021 | Aktualności, Wolontariat  

W dniach 8-19 listopada nasza szkoła włączyła się w Projekt Socjalny „Wsparcie Swego 

od Swojego” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Sanoku, 

którego odbiorcami są najbardziej potrzebujący seniorzy. Zebraliśmy artykuły 

spożywcze oraz środki czystości i higieny osobistej. Dziękujemy wszystkim za dobre 

serce i zaangażowanie! 
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Staże zagraniczne uczniów ZS1 i job shadowing 

nauczycieli. 

  Przez Administratora | 22 listopada 2021 | Aktualności  

  

   W dniu 10.11.2021r odbyła się prezentacja umiejętności zawodowych 

nauczycieli i uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych nabytych podczas 

realizacji stażu w Hiszpanii. 

Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Renata Gromek, która przedstawiła główne 

założenia i najważniejsze informacje dotyczące projektów realizowanych w ZS1. 

Pani Dorota Biernikiewicz zaprezentowała rezultaty job shadowing nauczycieli . 

         

           

Następnie głos zabrali uczestnicy stażu, uczniowie z klasy 4ż i 4h, którzy w formie 

prezentacji przedstawili swoje wspomnienia z pobytu w Hiszpanii i zaprezentowali 

swoje umiejętności zawodowe. Główną atrakcją okazała się niewątpliwie degustacja 

potraw kuchni hiszpańskiej przygotowana przez uczestników projektu pod kierunkiem 

nauczycieli: Edyty Krupy, Agaty Wójcik , Krzysztofa Indyka. Czytaj dalej →  

Młodzieżowa Rada Miasta Sanoka 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 20 listopada 2021 | Aktualności  
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Natalia Huczko z klasy 3l została wybrana na stanowisko sekretarza Młodzieżowej Rady 

Miasta Sanoka. Gratulujemy! 

zdjęcie: 

https://www.facebook.com/mrmsanok/photos/pcb.617903326302904/617903252969578 

Wietnam i Kambodża okiem podróżnika 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 18 listopada 2021 | Aktualności  

Ponad stu uczniów wzięło udział w spotkaniu 

z podróżnikiem Grzegorzem Chachurą z firmy Trzask. Odwiedziliśmy słynny kompleks 

świątyń Angkor, przepiękną Pływającą Wioskę oraz siedzibę górali z Wietnamu. 

Spróbowaliśmy lokalnych potraw z pająków i węży. Przypomnieliśmy sobie wiadomości 

dotyczące wojny w Wietnamie oraz rządów Pol Pota i Czerwonych Khmerów 

w Kambodży. Wiemy już, dlaczego mnisi buddyjscy noszą pomarańczowe szaty i golą 

głowy. Wyposażeni w tę wiedzę jesteśmy gotowi na samodzielną wędrówkę 

po Indochinach. 

   

  

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności – eliminacje 

szkolne 

  Przez Administratora | 17 listopada 2021 | Aktualności  

„Zdrowie człowieka tkwi od pokoleń w tym co ma w głowie i co na stole” 

prof. Jan Gawęcki 

Klaudia  Kończyk z klasy 3ż i Agnieszka Śnieżek z klasy 3gż zwyciężyły w eliminacjach 

szkolnych XXVI edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. 

Uczennice będą  reprezentować ZS1 podczas etapu okręgowego, który odbędzie się 3 

grudnia 2021 r. w Rzeszowie. Tematem wiodącym tegorocznej edycji jest: ,, Żywienie 

w profilaktyce chorób układu krążenia”. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych olimpijskich zmaganiach! 
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Etap szkolny przeprowadzili nauczyciele przedmiotów gastronomicznych: Krzysztof 

Indyk i Agata Wójcik. 

Awans do Finału Wojewódzkiego Ligii Lekkoatletycznej 

  Przez Janusza Rudego | 16 listopada 2021 | Aktualności, Sport szkolny  

  Znamy już wyniki rejonowych eliminacji – I rzutu 
szkolnej korespondencyjnej ligi lekkoatletycznej dla szkół 
ponadpodstawowych. Nasze dziewczęta zajmując III miejsce 
w rejonie awansowały do finału wojewódzkiego. Zawody 
rozegrano w Stalowej Woli, Mielcu, Krośnie, Sanoku, Rzeszowie 
i Przemyślu. W I rzucie wystartowało łącznie 76 drużyn. Po 20 
najlepszych w kategorii dziewcząt i chłopców uzyskało awans 
do rundy finałowej, która odbędzie się w maju 2022. 
Dziewczętom gratulujemy oraz życzymy sukcesu w finale. 

Konkurs z języka niemieckiego 

  Przez Administratora | 16 listopada 2021 | Aktualności  

 

Dnia 10.11.2021 r. odbył się w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku szkolny konkurs z języka 

niemieckiego dla klas drugich i trzecich. Pytania konkursowe dotyczyły wiedzy 

o krajach niemieckojęzycznych: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Liechtenstein. Test 

konkursowy zawierał 50 pytań. W konkursie wzięli udział uczniowie klas 3ga, 3gl i 3h. 

I miejsce zdobyła Sandra Stanisławska (3ga), II miejsce zajęła Aleksandra Tomoń (3ga), 

na III miejscu uplasowała się Gabriela Zanewiat (3h). 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!! 

Komisja konkursowa: Renata Słyszyk, Magdalena Tomkiewicz 

                 

Arkusze maturalne 

  Przez Administratora | 15 listopada 2021 | Aktualności  
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W zakładce górnej Egzaminy →Egzamin maturalny znajduje się hiperłącze do arkuszy 

maturalnych z poprzednich lat. Zachęcamy, szczególnie maturzystów, do zmierzenia się 

z zadaniami. 

Wyniki szkolnego konkursu 

  Przez Dorota Kozłowska | 14 listopada 2021 | Aktualności  

Wyniki szkolnego konkursu 

„Błogosławiony  Stefan Wyszyński” 

 

I miejsce –    Sandra Stanisławska kl. 3ga 

II miejsce –  Izabela Łuc kl. 3a 

III miejsce – Kacper Kopiczak kl. 2a 

Gratulujemy! 

XIII Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej – etap szkolny 

  Przez Ewę Starego | 12 listopada 2021 | Olimpiady i konkursy  

Julia Dudek z kl. 3gh   i  Martyna Grzebień  z kl. 3h zwyciężyły eliminacje szkolne XIII 

Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej i tym samym będą reprezentować naszą szkołę w etapie 

okręgowym. 

Eliminacje szkolne XIII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, której hasłem przewodnim 

w tym roku szkolnym są: „Trendy w polskiej gastronomii hotelowej” odbyły się 8 

listopada i wzięło w nich udział 35 uczniów z klas 3gh, 3h i 4h Technikum Hotelarskiego. 

Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu składającego się z 60 pytań jednokrotnego 

wyboru z zakresu hotelarstwa, turystyki, gastronomii i obsługi konsumenta 
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ze szczególnym uwzględnieniem tematu wiodącego. Komisja Szkolna po ocenie prac 

konkursowych, wyłoniła dwóch najlepszych uczniów, którzy zgodnie z regulaminem 

zostali zakwalifikowani do zawodów okręgowych, które odbędą się 8.01.2022 r. 

w Rzeszowie. 

Julii i Martynie serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w zawodach okręgowych. 

 

Niepodległa do Hymnu 2021 – zaśpiewajmy Mazurka 

Dąbrowskiego! 

  Przez Administratora | 11 listopada 2021 | Aktualności  

W dniach 09 i 10 listopada uczniowie naszej szkoły uczcili kolejną rocznicę odzyskania 

przez Polskę niepodległości klasowym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego.  

W akcji wzięły udział klasy 1l, 2l, 3a, 3ga i 3gh  

           

Szkolenie wolontariuszy w Zboiskach 

  Przez Bożenę Bekier | 9 listopada 2021 | Wolontariat  

W dniu 5 listopada uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu pod opieką prof. Bożeny 

Bekier wzięli udział w szkoleniu wolontariuszy w Zboiskach. W tym dniu uczniowie 

mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach z bezpieczeństwa i samoobrony (wraz 

z częścią praktyczną) oraz prelekcji nt. uzależnień ludzi młodych. Następnie nasi 

wolontariusze wzięli udział we mszy św. w kościele Ośrodka Rekolekcyjnego. 

Po południu odbyło się spotkanie z psychologiem – mgr Marcinem Patronikiem. Cały 

dzień przebiegł w radosnej atmosferze i integracji z wolontariuszami z innych sanockich 

szkół średnich. Wolontariusze bardzo dobrze wspominają ten czas. 
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VI Olimpiada Statystyczna 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 4 listopada 2021 | Aktualności, Olimpiady i konkursy  

 

  

  

  

Organizatorami zawodów są Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo 

Statystyczne, MEiN współfinansuje organizację Olimpiady. W pierwszym etapie 

zawodów wzięło udział 11 uczniów z klasy 3ga, sześcioro z nich spełniło podstawowy 

warunek kwalifikacji do zawodów okręgowych, czyli zdobycie co najmniej 50% 

możliwych do zdobycia punktów. Komisja Szkolna OS może jednak zakwalifikować 

tylko trzech zawodników, którzy zdobyli największą liczbę punktów, zwycięzcami są: 

Patryk Chrząszcz, Weronika Mrózek i Sandra Stanisławska. Gratulujemy! 

Zawody przeprowadziły p. Jolanta Semenowicz i p. Małgorzata Chomiszczak. 

https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/index.html 

  

  

Czytaj PL 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 4 listopada 2021 | Aktualności, Biblioteka  
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  Dwanaście bestsellerów, e-booki i audiobooki, dostępnych za darmo 

przez cały listopad. W jaki sposób można skorzystać? Ściągnij darmową aplikację 

Woblink, zeskanuj kod z plakatu i czytaj lub słuchaj za darmo do końca listopada. Miłej 

lektury! 

https://akcja.czytajpl.pl/?utm_medium=email&utm_source=getresponse&utm_content=

Plakat+do+akcji+Czytaj+PL+i+Upoluj+swoj+ksik&utm_campaign=Upoluj+swoj%C4

%85+ksi%C4%85%C5%BCk%C4%99+-+szko%C5%82y 

AKCJA „CZYSTY LAS” 

  Przez Administratora | 3 listopada 2021 | Aktualności  

W dniu 29 października uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu, 

pod opieką prof. Joanny Matuszek, wzięli udział w akcji charytatywnego sprzątania 

lasu, należącego do Parku Krajobrazowego Gór Słonnych, w okolicach „Królewskiej 

Studzienki”. Od  godziny 10:00 uczniowie klas 1 i 2 rozpoczęli prace porządkowe 

pod nadzorem koordynatora akcji pana Piotra Kutiaka oraz pracowników 

nadleśnictwa. 

 

   

Młodzież chętnie zaangażowała się w uprzątnięcie odpadów z lasu, a następnie udała się 

na zorganizowane przez przewodników ognisko. Czytaj dalej →  

Awans do II etapu Olimpiady Wiedzy o Prawie 

i Wymiarze Sprawiedliwości 

  Przez Janusza Rudego | 2 listopada 2021 | Aktualności, Edukacja prawna, Olimpiady i 

konkursy  
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  Sandra Stanisławska oraz Martyna Marcinik z kl. 3ga 

zakwalifikowały się do etapu okręgowego II edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie 

i Wymiarze Sprawiedliwości. Pierwszy etap olimpiady miał charakter eliminacyjny 

i polegał na rozwiązaniu testu online na platformie Moodle Szkoły Wyższej Wymiaru 

Sprawiedliwości w Warszawie przez wszystkich uczestników jednocześnie. Czytaj dalej 

→  

Dzień Otwarty w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku 

  Przez Administratora | 2 listopada 2021 | Aktualności  

  

Dnia 28.10.2021 r. w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku odbył się Dzień 

Otwarty. Naszą szkołę odwiedziły szkoły podstawowe z Sanoka: SP 1, SP 2, SP 3, SP 8 

i SP 9 oraz szkoły podstawowe z następujących miejscowości: Pakoszówka, 

Niebieszczany, Tyrawa Wołoska, Końskie, Jabłonka, Dydnia, Prusiek. W ramach Dnia 

Otwartego uczniowie zapoznali się z ofertą zawodów nauczanych w naszej szkole – 

technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik żywienia i usług 

gastronomicznych, technik hotelarstwa- zobaczyli ciekawe zajęcia ogólnokształcące 

i pokazy umiejętności, zwiedzili pracownie i sale lekcyjne, poznali realizowane projekty 

edukacyjne oraz otrzymali słodki upominek. Stowarzyszenie Sanocki Ekonomik 

dofinansowało organizację Dnia Otwartego. Pieniądze zostały uzyskane z 1% podatku. 

    

http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/11/02/awans-do-ii-etapu-olimpiady-wiedzy-o-prawie-i-wymiarze-sprawiedliwosci/#more-18566
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/11/02/awans-do-ii-etapu-olimpiady-wiedzy-o-prawie-i-wymiarze-sprawiedliwosci/#more-18566
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/11/02/dzien-otwarty-w-zespole-szkol-nr-1-w-sanoku/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/bieganowski/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/11/02/dzien-otwarty-w-zespole-szkol-nr-1-w-sanoku/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/wpisy/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/DSCN0053.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/DSCN0011.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/DSCN0012.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/DSCN0015.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/DSCN0020.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/DSCN0032.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/DSCN0036.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/DSCN0047.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/DSCN0055.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/DSCN0065.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/DSCN0072.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/DSCN0078.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/DSCN0090.jpg


Czytaj dalej →  

Efekty XII zbiórki zużytych baterii 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 26 października 2021 | Aktualności, LOP  

Dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział w zbiórce. Firma 

Remondis odebrała od nas 72 kg odpadów niebezpiecznych, które zostaną poddane 

recyklingowi. 

Klasa 3ga w schronie i FlyParku 

  Przez E.T. | 23 października 2021 | Aktualności  

 

W dniu 20 października 2021 r. udaliśmy się na wycieczkę turystyczno-integracyjną 

do Rzeszowa. Pierwszym celem naszej podróży było zwiedzanie schronu 

przeciwatomowego „Marysieńka”. W budynku znajdującym się na powierzchni schronu 

mogliśmy obejrzeć wystawy okolicznościowe, natomiast 15 m niżej, w podziemnym 

poziomie zobaczyliśmy pomieszczenia i wyposażenie, dzięki któremu schron mógł 

autonomicznie funkcjonować. Niewiarygodne, że był samowystarczalny i mogło w nim 

przetrwać przez 21 dni 58 osób. 

Czytaj dalej →  
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Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe 

  Przez Janusza Rudego | 22 października 2021 | Aktualności, Sport szkolny  

  W dniu 12 października 2021 r. na Sanockich Błoniach zostały 

rozegrane powiatowe sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców. Ekonomik 

reprezentowała sztafeta chłopców. W skład reprezentacji weszli: Cieślewicz Sebastian, 

Kwiatkowski Bartłomiej, Majda Mateusz, Majkut Tomasz, Małek Jakub, Mermer Jan, 

Petryłka Paweł, Różycki Hubert, Rygiel Mateusz, Wiśniowski Artur, Ziajka Michał. 

Opiekunowi sztafety P. Pawłowi Bieganowskiemu oraz chłopakom dziękujemy za udział 

w zawodach oraz reprezentowanie szkoły. 

WATCH DOCS 18. Objazdowy Festiwal Filmowy. Prawa 

Człowieka w Filmie 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 21 października 2021 | Aktualności, Biblioteka, 

Edukacja prawna, LOP  

 

  

Uczniowie klas 1a i 3gh pod opieką p. Renaty Słyszyk i p. Małgorzaty Chomiszczak 

wzięli udział w projekcjach filmów o tematyce ekologicznej. Pierwszy obraz opowiadał 

o nastolatce z Holandii, która wraz ze swoją rodziną stara się żyć zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju, drugi- o wpływie globalizacji na życie rybaków w Gambii 

w Afryce. Oba filmy poruszają wiele problemów współczesnego świata: efekt 

cieplarniany, podnoszenie poziomu wód w oceanach, zubożenie bioróżnorodności mórz, 

głód, bezrobocie, migracje ekonomiczne i ekologiczne. Czy pokolenie dzisiejszych 

nastolatków znajdzie sposoby rozwiązania tych trudnych spraw? 

 

https://watchdocs.pl/festiwal-objazdowy/miasta/sanok 

III miejsce w rejonowych zawodach lekkoatletycznych 
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  Przez Janusza Rudego | 20 października 2021 | Aktualności, Sport szkolny  

  Mijający czas przyniósł sportowcom Ekonomika powody do dumy. 

Po otwartej rundzie jesiennych zmagań lekkoatletycznych nasze zawodniczki 

w zawodach rejonowych zajęły III miejsce. Jest to niewątpliwy sukces, który motywuje 

do dalszej pracy. Dziewczętom gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów w kolejnych 

zmaganiach. Czytaj dalej →  

Pielgrzymka maturzystów 

  Przez Dorota Kozłowska | 18 października 2021 | Aktualności  

Nie bój się, wypłyń na głębię. Jest przy Tobie Chrystus. 

          Jak co roku, w październiku, maturzyści naszej szkoły, pielgrzymowali na Jasną 

Górę. Na program tegorocznej  pielgrzymki złożyły się: zawiązanie wspólnoty, Droga 

Krzyżowa Wałami Jasnogórskimi, nabożeństwo pokutne,  Msza Święta i Apel 

Jasnogórski. Ponadto, w czasie wolnym, można było obejrzeć panoramę klasztoru 

i miasta z jasnogórskiej wieży. Uczestnicy pielgrzymki zgodnie stwierdzili, iż warto 

zadać sobie trud pielgrzymowania, aby wspólnie z rówieśnikami  prosić o opiekę 

 podczas egzaminu dojrzałości. 
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Edukacyjna wartość dodana 2019-2021 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 15 października 2021 | Aktualności  
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Wskaźnik EWD dla technikum pokazuje, na ile wysokie/niskie wyniki matury uzyskali 

jego absolwenci w porównaniu do uczniów techników w Polsce przy statystycznej 

kontroli wyników na egzaminie gimnazjalnym. W skali kraju wskaźnik EWD ma 

z definicji wartość równą zeru. Wartość dodatnia EWD wskazuje na ponadprzeciętną 

w skali kraju efektywność nauczania, wartość ujemna na niższą niż przeciętna 

efektywność. 

ZS 1 ma wysokie wyniki maturalne i wysoką efektywność nauczania, o czym świadczą 

elipsy znajdujące się w prawej górnej ćwiartce. 

W obliczeniach wzięto pod uwagę wyniki 310 uczniów zdających egzamin maturalny 

z języka polskiego i matematyki. Wskaźnik matematyczno-przyrodniczy uwzględnia 

również wyniki zdających geografię (191 osób) i biologię (13 osób) na poziomie 

rozszerzonym, wskaźnik humanistyczny zaś historię (13 osób) i wos (10 osób). 

 

Wyniki konkursu fotograficznego 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 15 października 2021 | Aktualności, Olimpiady i 

konkursy  

   Z okazji Międzynarodowego Dnia Turystyki został 

zorganizowany konkurs fotograficzny „Foto – Świat”, w którym wzięli udział uczniowie 

naszej szkoły. Zainteresowanie konkursem przerosło oczekiwania organizatorów. 

Bardzo dziękujemy młodym fotografom za piękne zdjęcia i zapraszamy na wystawę 

pokonkursową (I piętro). Konkurs przygotowały i przeprowadziły p. Anna Dalska-

Kindlarska i p. Monika Petryszak. 

Wyniki konkursu: 

1 miejsce – Dawid Cyperski 1l 

2 miejsce – Julia Jurczak 1ż 

3 miejsce – Sabina Kościółek 3h 

Wyróżnienie – Gabriela Kończyk 1a 

Gratulujemy! 

Życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej 

  Przez Renata Gromek | 14 października 2021 | Aktualności  

http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/10/15/wyniki-konkursu-fotograficznego/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/gosia/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/10/15/wyniki-konkursu-fotograficznego/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/wpisy/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/olimpiady-i-konkursy/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/olimpiady-i-konkursy/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/10/14/zyczenia-z-okazji-swieta-edukacji-narodowej/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/renia/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/10/14/zyczenia-z-okazji-swieta-edukacji-narodowej/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/wpisy/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/1-3.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/2-1.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/3-1.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/4-1.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/20211015_095516-e1634285723976.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/20211015_095545-e1634285750609.jpg


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę podziękować nauczycielom 

za codzienną pracę, za zaangażowanie włożone w budowanie bliskiej relacji z uczniem, 

kształtowanie ich postaw i charakterów. Dziękuję Państwu za pasję, z jaką oddajecie się 

swojej pracy, za ciągłą gotowość i mobilizację do podejmowania każdego wyzwania. 

Wszystkim nauczycielom życzę radości, satysfakcji i niesłabnącej wiary w wartość 

naszej pracy. 

Uczniom życzę sukcesów, wytrwałości w codziennej pracy. Zdobywajcie doświadczenia, 

bądźcie mądrzejsi i bogatsi o dorobek zgromadzony w czasie całego roku szkolnego. 

Świętujmy razem Dzień Edukacji Narodowej! 

Renata Gromek 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku 

  

Liga Lekkoatletyczna Szkół Ponadpodstawowych 

  Przez Janusza Rudego | 13 października 2021 | Aktualności, Sport szkolny  

  W dniu 29 września 2021 r. na stadionie lekkoatletycznym MOSiR 

w Sanoku obyły się zawody lekkoatletyczne szkół ponadpodstawowych. W imprezie 

nie mogło zabraknąć oczywiście naszych reprezentantów. Program współzawodnictwa 

obejmował: biegi krótkie, biegi długie, skok w dal, pchnięcie kulą, rzut dyskiem 

i oszczepem oraz sztafetę 4 x 100 m, oddzielnie w kat. chłopców i dziewcząt. 

Organizatorem zawodów był Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 

w Rzeszowie. Opiekę na uczniami sprawowali Pan Paweł Bieganowski oraz Pani Anna 

Dalska – Kindlarska. Młodzieży oraz opiekunom serdecznie dziękujemy za udział 

w zawodach i godne reprezentowanie szkoły. Wyniki klasyfikacji drużynowej startu 

naszych uczniów w lidze podamy w terminie późniejszym. 

Święto Szkoły i Otrzęsiny Klas Pierwszych 

  Przez Administratora | 12 października 2021 | Aktualności  
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     5 października 2021 roku obchodziliśmy Święto Szkoły już tradycyjnie 

połączone ze ślubowaniem i otrzęsinami klas pierwszych. Uroczystość, przygotowana 

przez klasę 2hl, rozpoczęła się od przypomnienia historii szkoły na przestrzeni lat. 

Następnie, ku zaskoczeniu zgromadzonych, prowadząca zaprosiła honorowego gościa 

uroczystości, którym okazał się sam profesor Karol Adamiecki! Z wywiadu jaki zechciał 

nam udzielić nasz patron, mogliśmy się dowiedzieć między innymi na czym polega tzw. 

harmonogram Adamieckiego czyli harmonizacja pracy, zasobów ludzkich i czasu. Nasz 

gość zapewnił, że jest dumny z naszej szkoły i naszych absolwentów. I choć wyraził żal, 

że tak długo czekał na zaproszenie, to jednocześnie obiecał, że za rok znów nas odwiedzi 

 

   

  

Czytaj dalej →  

Wycieczka integracyjna 1hr 

  Przez Ewę Starego | 12 października 2021 | Aktualności  

W dniu 6.10.2021 r. klasa 1hr – wraz z wychowawcą Ewą Starego była na swojej 

pierwszej wycieczce integracyjnej. Na miejsce integracji wybrano sanocki Skansen, 

gdzie na początek spotkania nowi adepci rachunkowości i hotelarstwa uczestniczyli 

w zajęciach z kaligrafii. Na kilkadziesiąt minut wszyscy przenieśli się do szkoły sprzed 

stu lat, dowidzieli się jak funkcjonowała, jak wyglądały dawne podręczniki i przybory 

szkolne, po czym poznali zasady kaligrafii, pisząc rysikiem na tabliczce, patyczkiem, 

piórem i atramentem. 
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Czytaj dalej →  

Wyniki IX Dyktanda Niepodległościowego 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 11 października 2021 | Aktualności, Biblioteka, 

Olimpiady i konkursy  

  Za bezbłędną ortograficznie i interpunkcyjnie 

pracę można było uzyskać 100 pkt. Wyniki uczestników zawodów szkolnych zawarły się 

w przedziale od 0 pkt do 71,5 pkt. Z zadaniem najlepiej poradzili sobie uczniowie: 

Michał Koczera z kl. 1a (71,5 pkt), Sandra Stanisławska z kl. 3ga (69 pkt) i Milena 

Wójcik z kl. 2a (62,5 pkt). Do zawodów wojewódzkich kwalifikuje zdobycie min. 75 pkt. 

Dziękuję p. Elżbiecie Grzeszczak, p. Jackowi Kosztołowiczowi oraz p. Agnieszce Kutiak 

za poprawę prac, a uczestnikom za udział w zawodach. Zachęcam zainteresowane osoby 

do samodzielnego sprawdzenia swojej poprawności pisania (załączony tekst 

oraz kryteria oceny). 

Dzień kuchni włoskiej 

  Przez Administratora | 8 października 2021 | Aktualności  

Uczniowie klas drugich i trzecich technikum żywienia w ramach zajęć 

praktycznych przygotowali ,,Dzień kuchni włoskiej”. 

Uroczysty obiad rozpoczął się od przystawki,  bagietki z włoskim salami i serem 

burrata. 

Na pierwsze  danie podana została aromatyczna zupa minestrone z serem mozzarellą, 

doprawiona do smaku świeżymi ziołami. Pappardelle ragout bianco, to propozycja 

drugiego dania obiadowego, według przepisu Karola Okrasy. Sos na bazie mięsa 

wieprzowego przygotowany został z dodatkiem marchewki, selera naciowego, czosnku 
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i pomidorów suszonych. Oryginalny smak sosu dodał ser gorgonzola i białe wino.  Hitem 

dzisiejszego obiadu był jednak tradycyjny włoski deser tiramisu. 

Zajęcia przeprowadzone w takiej formie pozwalają uczniom na doskonalenie 

umiejętności kulinarnych i manualnych oraz rozwijają ich zainteresowania przyszłym 

zawodem. 

               

                

Wycieczka przedmiotowa do Hotelu Rzeszów**** 

  Przez Administratora | 7 października 2021 | Aktualności  

Uczniowie klasy 3h, 3gh, 2hl uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej 

do Hotelu Rzeszów ****, zorganizowanej przez panią Ewę Starego i panią Monikę 

Terebecką. 

Celem wycieczki było połączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną oraz zapoznanie 

z działalnością tak dużego obiektu hotelowego. 

Kierownik działu technicznego przedstawił specyfikę pracy i organizację zadań 

wszystkich pionów hotelu. Hotel Rzeszów to największy obiekt biznesowy w Rzeszowie. 

Idealne miejsce oferujące wysoki standard usług. 

              

               

Czytaj dalej →  

http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/10/07/wycieczka-przedmiotowa-do-hotelu-rzeszow/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/author/bieganowski/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/10/07/wycieczka-przedmiotowa-do-hotelu-rzeszow/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/category/wpisy/
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/2021/10/07/wycieczka-przedmiotowa-do-hotelu-rzeszow/#more-18289
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/IMG20211007120110.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/IMG20211007120157.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/IMG20211007120245.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/IMG20211007120257.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/IMG20211007125242.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/IMG20211007125328.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/IMG20211007125437.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/IMG20211007130735.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/trashed-1636196001-IMG20211007125306.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/3.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/4.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/2.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/11.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/12.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/10.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/1-2.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/8.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/7.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/6.jpg
http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/9.jpg


III Miejsce w Rozgrywkach o Unihokejowy Puchar Lata 

  Przez Janusza Rudego | 5 października 2021 | Aktualności, Sport szkolny  

  Trzecie miejsce zdobyły nasze dziewczęta w rozgrywkach 

o Unihokejowy Puchar Lata, zorganizowany przez Stowarzyszenie Sanocki 

Unihokej. Po zakończeniu rywalizacji odbyła się ceremonia wręczenia pucharów, 

statuetek i nagród ufundowanych przez Organizatora.  Czytaj dalej →  

Zdobywamy Tarnicę 

  Przez E.T. | 4 października 2021 | Aktualności  

 

Wyprawa rozpoczęła się w pochmurny, chłodny, deszczowy czwartkowy poranek. 

Tak było w Sanoku 30.09.2021, ale my optymistycznie nastawieni ruszyliśmy w kierunku 

Bieszczad i z każdym przejechanym kilometrem nabieraliśmy przekonania, że w dobrą 

stronę zmierzamy  

Pierwszym punktem postojowym naszej terenowej przygody była zagroda żubrów 

w Mucznem, gdzie przewodnik zapoznał nas z historią tego gatunku w Polsce. A potem 

czekała nas już tylko czysta przyjemność wędrowania. Podczas wspinaczki na Bukowe 

Berdo obejrzeliśmy niesamowitą ilość opieniek miodowych. Zauważyliśmy, że zupełnie 

inaczej czują się nasze stopy i nogi osiągając podejście do sali 408 w szkole i pokonując 

przewyższenia sięgające 400m w terenie  
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Czytaj dalej →  

Cudze chwalicie, swego nie znacie. 

  Przez E.T. | 4 października 2021 | Aktualności  

 

Nasz region obfituje w liczne atrakcje turystyczne, o czym mogliśmy przekonać się 

29.09.2021 roku na zajęciach terenowych. Wyjazd pokazał nam, że nie musimy 

wyjeżdżać daleko aby zobaczyć coś wyjątkowego i unikatowego na skalę nawet 

europejską. Pogoda nam dopisywała więc wszystkie punkty programu zobaczyliśmy 

w pełnej krasie.  Czytaj dalej →  

Czytamy z sercem 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 4 października 2021 | Aktualności, Biblioteka  

29 września obchodziliśmy w szkole Ogólnopolski Dzień Głośnego 

Czytania oraz Światowy Dzień Serca. Z tej okazji biblioteka szkolna przygotowała 
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wystawę prezentującą interesujące cytaty o sercu oraz ciekawostki dotyczące pracy tego 

niezastąpionego mięśnia. Dziękujemy p. Monice Drwal i klasie 2ż za współpracę 

i przygotowanie wystawy „Dieta dla serca”. 

Uczniowie klas 1ż, 1hr, 1a, i 2ż wspólnie z nauczycielami czytali fragmenty książek 

związanych z sercem, jego budową, symboliką, funkcjonowaniem, chorobami 

oraz wybrane utwory liryczne, a także odgrywali scenki oparte na literaturze dotyczącej 

budowy i funkcjonowania serca. Dziękujemy wychowawcom za przesłane zdjęcia 

z wydarzenia. 

 

 

Dyktando Niepodległościowe 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 30 września 2021 | Aktualności, Biblioteka, Olimpiady 

i konkursy  

W dniu 29 września odbyły się zawody szkolne IX edycji Dyktanda 

Niepodległościowego „Po polsku o historii” , w których wzięło udział 26 uczniów z klas 

1a, 2a, 3a, 3ga, 3h, 3ż i 4a. Tekst tegorocznego dyktanda  dotyczył powstań śląskich, 

a w rolę lektora wcieliła się dyr. Renata Gromek. Prace zostaną poprawione 

przez nauczycieli polonistów do 8 października, a listy osób zakwalifikowanych do etapu 

wojewódzkiego opublikowane przez organizatorów 21 października. 

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://dyktando.hostingasp.pl/ 

Zdjęcia p. Elżbiety Grzeszczak 

Warsztaty z geografii fizycznej 
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  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 30 września 2021 | Aktualności, LOP  

W dniu 28.09.2021 r. uczniowie klasy 3ga, pod opieką p. Jolanty 

Semenowicz i p. Małgorzaty Chomiszczak, wzięli udział w wyjeździe do Rymanowa 

Zdroju, gdzie zapoznali się z nowoczesnymi metodami badań i analizy zagrożeń 

środowiskowych takich jak osuwiska, zanieczyszczenie środowiska i powodzie. 

 

Czytaj dalej →  

Zaczął się sezon wyjazdów terenowych 

  Przez Administratora | 27 września 2021 | Aktualności  

W piątek, 24 września 2021, poznawaliśmy atrakcje Podkarpacia. 

W pierwszej kolejności odwiedziliśmy zamek w Krasiczynie, gdzie przewodnik 

zaserwował nam dawkę wiedzy m.in. o Sapiehach i możliwościach zorganizowania 

wesela na dziedzińcu zamkowym, który po pracach renowacyjnych wygląda naprawdę 

imponująco. Duże wrażenie zrobiła na nas kaplica zamkowa. Nie omieszkaliśmy również 

wspiąć się na wieżę zegarową oraz zejść do lochów dozujących odwiedzającym sporą 

porcję strachu. W parku zamkowym podziwialiśmy wiekowe dęby i lipy, sadzone przy 

narodzinach dzieci właścicieli zamku. 
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Czytaj dalej →  

Spotkanie z rodzicami 

  Przez Dyrekcje | 27 września 2021 | Aktualności  

 

Konkurs fotograficzny „Foto-Świat” 

  Przez Administratora | 21 września 2021 | Aktualności  

Zapraszamy uczniów ZS nr.1 do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Foto-

Świat”. Chętni uczestnicy proszeni są o zgłoszenie jednej fotografii o tematyce 

przyrodniczo-krajobrazowej w wersji papierowej i elektronicznej. 

Prace należy przesłać oraz przekazać Pani Monice Terebeckiej lub Pani Annie Dalskiej-

Kindlarskiej do dnia 30.09.2021r. 

E-mail: monika167@poczta.onet.pl 

Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda rzeczowa, a najlepsze prace zostaną 

zaprezentowane na gazetce szkolnej. 

Zapraszamy do udziału! 

Piesza wędrówka na „Orle Skałki” 

  Przez Administratora | 21 września 2021 | Aktualności  

Szkolne Koło Turystyczne zaprasza uczniów ZS nr.1 do uczestnictwa w pieszej 

wędrówce na Orli Kamień. Impreza organizowana jest z okazji Dnia Turystyki. 

Zapisy przyjmują nauczyciele: pani Monika Terebecka i pani Anna Dalska-Kindlarska 

do dnia 23.09.2021 r. 

KONKURS „Błogosławiony Stefan Wyszyński” 

  Przez Dorota Kozłowska | 18 września 2021 | Aktualności  
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Regulamin konkursu pt. „Błogosławiony Stefan Wyszyński” 

Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy 

i nadziei, która nigdy nie zawodzi. Można stracić wszystko, byle nie to! 

Stefan Wyszyński 

 

IDEA KONKURSU 

Ojciec Święty Jan Paweł II wezwał nas wszystkich, abyśmy podjęli to wielkie duchowe 

dziedzictwo, jakie pozostawił Prymas tysiąclecia: „Oby Kościół i Naród został mocny 

dziedzictwem Kardynała Wyszyńskiego. Oby to dziedzictwo trwało w nas”. To wielkie 

doświadczenie wiary, szacunku dla godności każdego człowieka i umiłowania Narodu 

stanowi fundament naszego budowania dzisiaj i jutro. Jest to dar nie na jedno 

pokolenie. Czytaj dalej →  

PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW 

  Przez Dorota Kozłowska | 18 września 2021 | Aktualności  

  

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę 2021 
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Pielgrzymka maturzystów, wychowawców i katechetów Archidiecezji Przemyskiej 

na Jasną Górę odbędzie się w pierwszą sobotę października (2 X 2021). Czytaj dalej →  

Nabór do sekcji szachowej UKS Ekonomik Sanok 

  Przez Janusza Rudego | 12 września 2021 | Aktualności, Sport szkolny  

   W związku z organizacją sekcji szachowej UKS Ekonomik Sanok 

zapraszamy wszystkich chętnych uczniów Ekonomika, zarówno tych posiadających już 

kategorie szachowe jak i tych początkujących. Oprócz zajęć szachowych jest możliwość 

gry w turniejach lokalnych i wyjazdów na turnieje regionalne. Zajęcia są bezpłatne. 

Zapisy przyjmuje oraz szczegółowych informacji udziela Janusz Rudy oraz Jasiek Zając 

z klasy 3ga. 

Baterie za wolność! 

  Przez Małgorzatę Chomiszczak | 12 września 2021 | Aktualności, LOP  

 

W najbliższy weekend po raz 28. odbędzie się finał akcji „Sprzątanie świata”. 

W związku z tym zachęcam do udziału w zbiórce zużytych baterii. Co należy zrobić? 

Zebrać minimum 100 baterii, włożyć do woreczka/pojemnika, dodać kartkę z imieniem, 

nazwiskiem i klasą, przynieść do biblioteki szkolnej i zostawić w wyznaczonym miejscu. 

Co można zyskać? Satysfakcję z… oraz talon zwalniający z pytania w dowolnym dniu 

do końca listopada br. Podsumowanie akcji w najbliższy piątek, odbiór talonów 

w poniedziałek 20 września. 

Nowy plan lekcji 

  Przez Administratora | 11 września 2021 | Aktualności  

W zakładce Podział godzin znajduje się plan lekcji, który obowiązuje od 13. 09. 2021. 

Wyniki z matury poprawkowej 

  Przez Dyrekcje | 10 września 2021 | Aktualności  

W sekretariacie szkoły są do odebrania wyniki z poprawkowego egzaminu maturalnego. 

Zapraszamy po odbiór. 
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Wyniki z egzaminu z kwalifikacji 

  Przez Dyrekcje | 31 sierpnia 2021 | Aktualności  

Wyniki z egzaminu z kwalifikacji można sprawdzić w systemie SIOEPKZ w dniu 

31.08.2021 od godz. 10.00. 

W wersji papierowej będą do odebrania w szkole w terminie późniejszym.  
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