
 

Gazetka dostępna na : www.mechanikdebica.edu.pl 

Biblioteka Szkolna zaprasza Młodzież naszej szkoły do udziału w szkolnym konkursie 
pod hasłem:  

„Musisz przeczytać tę książkę” 
1.Cele konkursu: 

• mobilizowanie młodzieży do czytania i zdobywania wiedzy, 
• rozbudzanie pasji czytelniczych i zamiłowania do literatury, 
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych i zdrowego  

współzawodnictwa 
• uaktywnienie uczniów i podniesienie poziomu czytelnictwa 

w szkole, 
•    popularyzowanie wartościowej literatury. 

2. Termin konkursu: 
     październik 2011- marzec 2012. 
 
3. Konkurs będzie miał formę współzawodnictwa czytelniczego.  
 
4. Na zakończenie konkursu odbędzie się spotkanie z poezją Jana 
Pawła II pt. „KLUCZ DO ZAGUBIONEGO SERCA” oraz rozdanie nagród laureatom.  

1.Cele konkursu: 
• odkrywanie w Patronie Szkoły bł. Janie Pawle II mistrza modlitwy, 
• ukazanie istoty i cnoty modlitwy, 
• zachęta do modlitwy w celu umocnienia pobożno-

ści. 
2.Temat konkursu: 

„Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy” 
3.Formy: 

• prezentacja Power Point, film, 
• prezentacja indywidualna-poezja, proza, piosenka, 
• prace plastyczne, 

4.Ocenie podlegać będzie: 
• zgodność pracy z tematem, 
• głębia interpretacji nauczania bł. Jana Pawła II, 
• kultura przekazu. 
 

Prace należy składać do Pani Dyrektor Renaty Zielińskiej. 

Termin składania prac: 24.02.2012 
NAGRODA GŁÓWNA– PIELGRZYMKA DO RZYMU !!! 
Informacje dodatkowe na stronie szkoły 
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Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 

Im. Jana Pawła II w Dębicy 

Ul. Rzeszowska 78 

♦ Mechanik Szkołą Humanitarną 
♦ Szkolne kalendarium 
♦ Wywiad z uczniem kl. I Technikum 

cyfrowych procesorów graficznych 
♦ Wycieczki szkolne 
♦ Konkursy szkolne 
 Bądź z nami w KONTAKCIE: 

zsz1jn@onet.poczta.pl 

Stopka redakcyjna: 

Skład redakcji: Piątek Karolina, Pieniążek Magdalena, 

Klaudia Rogowska, Joanna Sobczyk, 

Opiekun: Joanna Doroba 

Mechanik  Szkołą Humanitarną...Mechanik  Szkołą Humanitarną...Mechanik  Szkołą Humanitarną...Mechanik  Szkołą Humanitarną...    

Nasza szkoła w roku szkolnym 2010/2011 brała udział w projek-
cie „SZKOŁA HUMANITARNA”, który miał na celu rozbudzić za-
interesowanie młodych tematyką globalną a szczególnie istnieniem wody na świecie. 
Celem naszych działań było spojrzenie na własny tryb życia,  który ma wpływ na 
zmniejszanie skali ubóstwa na świecie i bardziej racjonalne wykorzystywanie wody. 
W ramach realizacji tego projektu w naszej szkole podjęto wiele zadań. 
Udział w projekcie ,,Szkoła Humanitarna” pozwolił poszerzyć wiedzę nie tylko 
uczniom, ale także nauczycielom. 
Dzięki wspólnej pracy i umiejętnościom otrzymaliśmy miano ,,Szkoły Humanitarnej" 
z czego możemy być dumni, gdyż jesteśmy jedyną taką  szkołą w powiecie. 

wrzesień/październik 
2011 r. 
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Witamy Was po wakacyjnej przerwie !!!  

Wkroczyliśmy w ten nowy rok szkolny pełną parą, 
wszyscy wypoczęci i gotowi do „walki 

z lenistwem” ;). W szkole panuje miła atmosfera, na twarzach uczniów i nauczycieli 
gości uśmiech. Liczymy na to, że utrzyma się on do końca roku szkolnego.  
Mamy wielu nowych kolegów -uczniów klas pierwszych, których serdecznie witamy 
w naszej szkolnej rodzinie i życzymy samych sukcesów w nauce.  
Zachęcamy wszystkich do solidnej pracy, już od pierwszych dni nauki! 

 
17 października 2011r.—Dzień Patrona Szkoły połączony  

z Dniem Nauczyciela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
23-31 grudnia 2011r. – zimowa przerwa świąteczna 
20 stycznia 2012r. – zakończenie I semestru 
30 stycznia 2012r. – ferie zimowe 
5-10 kwietnia 2012r. – wiosenna przerwa świąteczna 
15 czerwca 2012r. – zakończenie zajęć w kl. III Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
29 czerwca 2012r. – ferie letnie 
 

 
30 września 2011r. – złożenie wstępnej deklaracji maturalnej 
22-24 listopada 2011r. — próbna matura (Operon) 
7 lutego 2012r. – złożenie ostatecznej deklaracji maturalnej 
30 marca/16 kwietnia 2012r. – złożenie bibliografii prezentacji z języka polskiego 
27 kwietnia 2012r. – zakończenie zajęć w klasach maturalnych  

Dzień Nauczyciela –właściwie i poprawnie - Dzień Edukacji Narodowej. 
Święto wszystkich pracowników oświaty obchodzone w dniu 14 października. 

  
Nauczycielom 

i Wszystkim Pracownikom Oświaty 

życzymy takich myśli i marzeń, 

które dają się urzeczywistnić, 

pięknych i szlachetnych pomysłów, 

które podszeptuje serce, 

cierpliwości i wrażliwości, 

aby służba młodym ludziom 

i całemu środowisku 

zrodziła wiele szlachetnych owoców. 

 

     
Z Mateuszem Hebda uczniem pierwszej klasy  
Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych 
 

1.Dlaczego wybrałeś naszą szkołę? Jakie masz wrażenia z miesięcznego w niej pobytu? 

M.H. Wybrałem Mechanik, ponieważ bardzo zainteresował mnie nowy kierunek.  
Moje wrażenia z tak jeszcze krótkiego pobytu w ZSZ Nr 1 są jak najbardziej pozytyw-
ne. W szkole panuje przyjazna, miła atmosfera. 
2.Co skłoniło Cię do wyboru  profilu o kierunku Technik Cyfrowych Procesów Graficz-
nych? 

M.H. Interesuję się grafiką komputerową oraz lubię pracę w programach graficznych. 
3.Czy do tej pory miałeś możliwość pracy na profesjonalnych programach graficznych? 

M.H. Tak korzystałem w domu z własnych programów takich jak: Photoshop, Gimp 
itp. 
4.Miałeś kiedykolwiek okazję obserwować pracę w jakimś studiu graficznym lub zakła-
dzie poligraficznym? 

M.H. Niestety jeszcze nie ale mam nadzieję, że poznam ją podczas praktyk w PRO-
GRAFIXIE. 
5.Czyli podoba Ci się pomysł współpracy szkoły z tą firmą?  

M.H. Jak najbardziej— taki patronat konkretnej firmy nad klasą to bardzo dobry po-
mysł. Uczniowie mają szansę zetknąć się z rzeczywistością zawodową, praktycznie 
ocenić wybrany przez siebie kierunek nauki. 
6.Swoją przyszłość po skończeniu szkoły wiążesz z branżą graficzno-poligraficzną? 

M.H. O studiach jeszcze  nie myślę —ale warto byłoby kontynuować naukę w tym 
kierunku a w przyszłości pracować w zawodzie np. grafika komputerowego.  

 

Termin wycieczki: 12-14 IV 2012r. lub 19-21 IV 2012r.  
Cena: 299,- złotych  

Plan wycieczki. 
Dzień I:  
- wyjazd z Dębicy o godz. 6.00, 
- przejazd do Wrocławia, zwiedzanie: Stare Miasto, Ostrów Tumski, Panorama Racła-
wicka, przejazd do Słubic. 
Dzień II: 
- przejazd do stolicy Niemiec – Berlina, zwiedzanie: „Potsdamer Platz”, „Sony Center” 
i „Daimler-Chrysler”, Bramy Brandenburskiej, Kolumny Zwycięstwa, spacer Aleją pod 
lipami, przejazd do Słubic. 
Dzień III:  
- wyjazd do Poznania, zwiedzanie centrum, 
- powrót do Dębicy. 
 

Chętnych na wyjazd prosimy o kontakt - szczegóły u P. Wojciecha Przybyło  i  P . Anny 
Kopacz. 3 


