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Rok 2,  numer 2 

Warto było … 

 

 Dnia 25 września 2017 r. uczniowie teoretycznej 
nauki w zawodzie fryzjer i sprzedawca  II stopnia, pod 
opieką pani Urszuli Bocian i pani Katarzyny Karol odwie-
dzili sklep Fale Loki Koki w Słupsku.Celem wycieczki 
było zapoznanie się z asortymentem wyrobów oraz sprzętu  
fryzjerskiego, jak również z zasadami promocji produktów  
i sposobem ich ekspozycji na półkach sklepowych. Można 
było bezpłatnie skorzystać z porad trychologicznych oraz 
wykonać badanie stanu włosów i skóry głowy za pomocą 
mikrokamery. Urządzenie to umożliwia przeprowadzenie 
analizy na żywo za pomocą wysokiej jakości monitora HD. 
Zarówno badający, jak i badany, na bieżąco obserwują ob-
raz pojawiający się na ekranie. Podczas badania specjalista 
omawia to, co widać na ekranie  
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DZIEŃ BUDOWLAŃCA 

Dnia 27 września 2017 r. w szkole z okazji Dnia Budow-

lańca odbył się "Mini quiz budowlany", przygotowany 

przez nauczycieli przedmiotów zawodowych. 

  W zabawie uczestniczyli wszyscy zainteresowani 
uczniowie. Quiz składał się z trzech etapów.  
W pierwszym etapie uczniowie musieli odgadnąć budowlę 
prezentowaną na  zdjęciu, zaś na drugim etapie, udzielić 
poprawnych odpowiedzi na pytania związane z budownic-
twem. Do ostatniej części quizu przeszło pięcioro uczniów, 
którzy w pierwszych dwóch etapach udzielili najwięcej po-
prawnych odpowiedzi. 

 Zwycięzcą pierwszego "Mini quizu budowlanego" został 
Dawid Macheta z klasy III a. Serdecznie gratulujemy. 
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Na wyjeździe studyjnym do  
Gałęźni Małej 

26 września 2017 r. uczniowie klas IA  
i I B uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do 
Spółki Energa Wytwarzanie S.A. w Gałąźni 
Małej w ramach Projektu „Programy motywa-
cyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodo-
wych”. Projekt jest współfinansowany z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Na miejscu mogliśmy zapoznać się  
z funkcjonowaniem elektrowni wodnej, zoba-
czyć jak pracują turbiny i generatory. W bu-
dynku siłowni, gdzie mieści się izba muzealna, 
obejrzeliśmy urządzenia zgromadzone podczas 
budowy elektrowni, plany techniczne i poznali-
śmy historię elektrowni wodnych na Pomorzu 
Środkowym. 

Całość wycieczki zwieńczona została 
ogniskiem integracyjnym, połączonym z pie-
czeniem kiełbasek. 
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Dnia 28 września br. uczniowie z  klasy 4 b 
wraz z wychowawczynią panią Elżbietą Kawalerowicz 
uczestniczyli w Salonie Maturzystów, który odbywał 
się w Gdańsku. Jest to cykliczna impreza skierowana 
do maturzystów.  

Oprócz prezentacji uczelni z całej Polski, wy-
darzeniu towarzyszą wykłady, na których uczniowie 
mogą uzyskać praktyczne wskazówki, jak zadać matu-
rę. Wykłady prowadzone były przez doświadczonych 
nauczycieli oraz przedstawicieli Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej. 
Uczniowie wrócili z Gdańska bogatsi o wiedzę na te-
mat oferty studiów i z nadzieję, że może matura nie 
będzie taka straszna...... 

W Salonie Maturzystów  

Uczniowie klas pierwszych technikum  
i teoretycznej nauki zawodu obejrzeli spektakl 
profilaktyczny „Bagno” zaprezentowany na sce-
nie Teatru Rondo. Spektakl, wyreżyserowany 
przez Katarzynę Sygitowicz - Sierosławską po-
wstał na kanwie książki „My, dzieci z dworca 
ZOO”. Jest opowieścią nie tylko o uzależnieniu  
i jego skutkach ale przede wszystkim o tym, jak 
cienka jest granica między zabawą a tragedią. Bo-
haterki, pozbawione pomocy z zewnątrz, zbyt 
późno zdają sobie sprawę, że dają się wciągnąć  
i pochłonąć przez nałóg. Tragizm, przygnębiający 
fatalizm, jakim ogarnięte jest przedstawienie 
przeraża. Nie znaleziono tutaj pozytywnego za-
kończenia, znaleziono za to bardzo bolesną  
i mocną przestrogę. 

Danuta Sterna 
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Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę 
mnożenia znają 

W dniu 3 października 2017 r. w szkole odbyła 
akcja  VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 
organizowana  pod hasłem: Młodsi sprawdzają, 
czy starsi tabliczkę mnożenia znają! 
 Akcja miała zachęcić wszystkich 
uczniów, i nie tylko, do przypomnienia sobie ta-
bliczki mnożenia. W ramach akcji podczas prze-
rwy wyznaczeni egzaminatorzy sprawdzali wie-
dzę kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły, 
a nagrodą za zdany egzamin była słodka niespo-

Przeprowadzono również konkurs na eksperta tablicz-
ki mnożenia przy wykorzystaniu programu kompute-
rowego. W tym roku najlepszy wynik uzyskał Jakub 
Stec z klasy IIa. Gratulujemy!!! 



 Centka  Str.6 

Redakcja : nauczyciele bibliotekarze 

Dzień Otwartej Pracowni  

Fryzjerskiej 

4 października 2017 r. był w naszej szkole dniem 
otwartym pracowni fryzjerskiej. 

Uczniowie teoretycznej nauki zawodu – fryzjer II 
stopnia czesali, farbowali i strzygli wszystkich 
tych, którzy nas odwiedzili. 

Największym zainteresowaniem cieszyło się strzy-
żenie męskie. 

Laureatkami I edycji konkursu zawodowego 
„DROPS” zostały Anna Jasnoch i Daria Lis. Obie 
uczennice kształciły się na turnusie teoretycznej na-
uki zawodu – fryzjer II stopnia. Uzyskały najwyższą 
punktację z wiedzy ogólnozawodowej. Konkurs prze-
prowadzony został przez nauczycieli przedmiotów 
zawodowych. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. 


