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Dnia 23 stycznia br odbył się apel podsumowujący  
I półrocze. Najlepszą klasą okazała się klasa 2a ze 
średnią ocen 3,64. Uczniowie tej klasy mieli także w 
minionym semestrze najlepszą frekwencję.  
Uczniowie nagrodzeni zostali również indywidual-
nie. Dziesięć osób z najwyższą średnią otrzymało od 
Dyrekcji dyplomy i nagrody książkowe. Docenieni 
zostali także laureaci licznych konkursów. Wśród 
nich znalazła się duża grupa uczniów nagrodzonych 
stypendiami Marszałka Województwa Pomorskiego, 
którzy reprezentowali szkołę w konkursach zawodo-
wych zajmując w nich wysokie lokaty. Nagrodzeni 
zostali laureaci ogólnopolskiego konkursu "Postaw 
na słońce" odbywającego się corocznie pod przewod-
nictwem Pani Marzeny Mitłaszewskiej. Pani Justyna 
Kosicka omówiła miejski konkurs " 100-lecie nie-
podległości", dziękując jego laureatom. Nawiązując 
do odbywającej się niedawno w naszej szkole wysta-
wie "Pamięć historii żyje w naszych domach" Panie 
Justyna Kosicka i Beata Niechwiadowicz wyraziły 
szczególne podziękowania wszystkim, którzy udo-
stępnili na wystawę eksponaty ze swoich prywatnych 
zbiorów, podkreślając, iż bez ich zaangażowania wy-
stawa nie odniosłaby tak dużego sukcesu.  

 

 

 

 

 

 

 

Kolejnym nagrodzonymi byli laureaci konkur-
sów organizowanych przez szkolną bibliotekę, 
którzy otrzymali wyróżnienia z rąk Pani Barbary 
Stakun. Wyrazy uznania do wszystkich , którzy 
zaangażowali się w działalność ogólnopolskiej 
fundacji DKMS, a szczególnie do tych, którzy 
zarejestrowali się w bazie dawców szpiku kost-
nego, skierowała Pani Beata Niechwiadowicz. 
Jak co roku nie zawiedli nasi szkolni sportowcy. 
Ich liczna grupa otrzymała dyplomy uznania  
z rąk Pana Tomasza Kosickiego. Na koniec po-
szczególne klasy przedstawiły przygotowane 
wcześniej prezentacje, które w pełni oddały indy-
widualizm i wyjątkowość każdej z nich ! 

 

 

 

Pod lupą … podsumowanie  
I semestru 
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Spotkanie dotyczące Funduszy Europejskich 

 

Pani Dominka Gregorek zaprezentowała najważniej-
sze obszary wsparcia Funduszy Europejskich wspie-
rające rozwój wszystkich krajów Unii Europejskiej 
zgodnie z celami strategii Europa 2020 oraz omówiła 
Programy Operacyjne. Wskazała również uczestni-
kom spotkania w jaki sposób skorzystać z Funduszu 
Europejskich, jakie warunki należy spełnić, aby mieć 
taką możliwość i gdzie szukać informacji dotyczą-
cych funduszy. Na zakończenie spotkania uczniowie, 
po wypełnieniu testu, mieli możliwość, określenia 
własnych predyspozycji przedsiębiorczych. Udział  
w spotkaniu niewątpliwie wzbogacił wiedzę uczniów 
dotyczącą możliwości podjęcia własnej działalności 
gospodarczej i skutecznego skorzystania z Funduszy 
Europejskich,  a dostępne obecnie formy wsparcia to 
nie tylko dotacje bezzwrotne, pożyczki i kredyty, ale 
również staże, szkolenia i kursy.   

Dnia 11 i 19 grudnia 2018 r. uczniowie klasy I a, 
IV a i IV b  technikum wraz z nauczycielem  
Urszulą Bocian wzięli udział w spotkaniu z Panią 
Dominiką Gregorek – pracownikiem Lokalnego 
Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w 
Słupsku. Spotkanie to miało charakter informacyj-
no-szkoleniowy. Uczestnicy spotkania uzyskali  
materiały, informacje i porady na temat Funduszy 
Europejskich.  
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5 lutego 2019 r. obchodziliśmy w szkole Dzień Bez-

piecznego Internetu pod hasłem „Dzień Bezpiecznego 

Internetu: Działajmy razem!”. Głównym celem DBI 

jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bez-

piecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów inter-

netowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli  

i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online 

oraz promocję pozytywnego wykorzystywania interne-

tu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania  

w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na pozio-

mie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc 

zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli 

najbliższego otoczenia dziecka. 

 

Kto zna działanie przyrody, ten żyje z nią w 
zgodzie.  

Czuang Cy 

W dniu 4 lutego br. w Zespole Szkół 
Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego  
w Słupsku odbyła się I Olimpiada Ekologiczna 
przeznaczona dla uczniów szkół podstawo-
wych (klasa 7 i 8) oraz szkół gimnazjalnych 
(klasa 3). W Olimpiadzie wzięło udział 37 
uczniów słupskich szkół. W ciągu 60 minut 
uczestnicy uporali się z sześćdziesięcioma py-
taniami testowymi z zakresu biologii, geogra-
fii, chemii i fizyki. Tegorocznymi zwycięzca-
mi okazały się uczennice z  klasy trzeciej  
z Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Dwujęzyczny-
mi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 
w Słupsku. Gratulujemy Mai Kalinowskiej 
(miejsce 1), Oliwii Żurawik (miejsce 2) i Na-
talii Kowalewskiej (miejsce 3).  

Dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocz-
nej Olimpiady. Zapraszamy za rok ! 

I Olimpiada Ekologiczna 
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W dniach od 14 września  do 20 listopada 2018 roku 
został przeprowadzony konkurs plastyczny dla  
uczniów, słuchaczy i kursantów  Zespołu Szkół Budow-
lanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku. Moty-
wem przewodnim była kropka. Zadaniem uczestników 
konkursu było wykorzystanie motywu kropki do wyra-
żenia   formy przekazu artystycznego, korzystając z  do-
wolnej  techniki malarskiej lub rysunkowej. Prace kon-
kursowe były urokliwe i zachwycały oryginalnością.  

Zwyciężyła praca wykonana przez Agnieszkę Rolę – 
uczennicę klasy drugiej Technikum nr 2  
w Słupsku. Natomiast drugie miejsce zdobyła Julia 
Malczewska uczennica klasy drugiej Technikum nr 2, a 
trzecie miejsce zajęła słuchaczka I Liceum Ogólno-
kształcącego dla Dorosłych w Słupsku – p. Agnieszka 
Jankowska.   Serdecznie gra-
tulujemy zwycięzcom  
i życzymy twórczej pasji i 
samorealizacji na niwie arty-
stycznej.   

Kilka słów o konkursie: DZIEŃ 
KROPKI 
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Redakcja : nauczyciele bibliotekarze 

 

ZOSTAŃ RECENZENTEM 

 

 

 

 

Mamy przyjemność poinformować o wyni-
kach konkursu literackiego, który odbył się pod ha-
słem: Zostań recenzentem. Jury wyróżniło prace 
słuchaczy I Liceum Ogólnokształcącego dla Doro-
słych w Słupsku, autorstwa Grzegorza Markiewicza, 
Sławomira Bursztynowicza, Angeliki Góreckiej.  
Celem konkursu było pobudzenie postaw kreatyw-
ności oraz rozwijanie zdolności w wymiarze twór-
czym. Organizatorami konkursu były panie: Danuta 
Panczocha nauczyciel języka polskiego oraz  na-
uczyciel bibliotekarz Barbara  Stakun.  

Wyróżnione  prace  konkursowe zostały  
zamieszczone na  naszej stronie internetowej, w pod-
stronie: biblioteka., w zakładce POLECAMY.  
Osoby zainteresowane  zapraszamy do  odwiedzenia 
naszej strony i zapoznania się z recenzjami.  Jeszcze 
raz wyróżnionym słuchaczom serdecznie gratuluje-
my i życzymy samorealizacji na niwie twórczej ! 

W grudniu zostały przeprowadzone eliminacje 

szkolne, do Turnieju Budowlanego „Złota Kiel-

nia”. W eliminacjach brały udział uczniowie kla-

sy I c i III c monter zabudowy i robót wykończe-

niowych w budownictwie. Do turnieju okręgo-

wego zakwalifikował się Giza Rafał oraz Gryga 

Patryk z kl. I c w kwalifikacji B.05 Montaż sys-

temów suchej zabudowy.                

W kwalifikacji B.07 Wykonywanie robót po-

sadzkarsko-okładzinowych Horodiuk Kamil oraz 

Maziejuk Paweł uczniowie z klasy III c. 

    Finał okręgowy odbył się w  12 stycznia 

2019r. w Toruniu, do naszego okręgu należą wo-

jewództwa tj. kujawsko-pomorskie, warmińsko-

mazurskie, łódzkie oraz pomorskie. 

 

Turniej okręgowy „ ZŁOTA 

KIELNIA” 

„Inspiracje literackie w po-
dróżach” – spotkanie z panią 
Elżbietą Wisławską, po-
dróżniczką (zwiedziła 54 
kraje !!!), autorką książki:  
”W drodze. Moje podróże z 
literaturą w tle” , odbędzie 
się  w czasie zjazdu dla słu-

chaczy szkół dla dorosłych tj. 1 marca 2019r. 
( piątek – od godz.15.45 – 18.00., sala 200 ). Ser-
decznie również zapraszamy zainteresowanych 
uczniów ze szkół młodzieżowych, a naprawdę bę-
dzie bardzo ciekawie. Polecamy.  

Wyjątkowe spotkanie z wyjątkową  
osobą 


