
  WZMIANKI
Z BUDOWLANKI

  wr zesień 2016

Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych  
 i  Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 

Wzmianki 
z Budowlanki

Głównym celem projektu jest nabycie  
dodatkowych kompetencji przez 56  
Beneficjentów poprzez ukończenie kursów kwalifikacyjnych:
1. Kurs spawacza metodą MAG 
2. Kurs operator wózków widłowych – rozszerzony 
 W okresie 17 miesięcy trwania  projektu wsparciem zostanie 
objętych 72 uczniów. Po odbytym kursie uczniowie otrzymają 
zaświadczenia i certyfikaty.

Projekt unijny 
„PROFESJONALNI 
W BUDOWLANCE„

Nr 21

INFORMATYCY 
W MOBILNEJ 
EUROPIE

W numerze:

MŁODA KREW 
RATUJE ŻYCIE

OLIMPIADA  
“BUDUJ Z PASJĄ”
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Wywiad

Piękny, słoneczny początek roku szkolnego 2016/2017 skłania do wakacyjnych  

wspomnień.W pierwszych dniach września zadali-

śmy uczniom naszej szkoły kilka pytań.

1. Wakacje już za nami. Jak je wspominasz?

2. Jakie masz plany na nowy rok szkolny? Co oprócz nauki?

3.Co, Twoim zdaniem, powinno się wydarzyć w naszej szkole w nowym roku szkolnym?

A oto co odpowiedzieli.

1. Tegoroczne wakacje wspominam  

z uśmiechem na twarzy z kilku powo-

dów. Przede wszystkim udało mi się speł-

nić jedno z moich marzeń, a mianowicie  

odwiedziłem stadion  Camp Nou  

w słonecznej Katalonii oraz zasiadłem 

na nim podczas meczu jako kibic jednego  

z najlepszych klubów  piłkarskich na świe-

cie, czyli FC Barcelony. Pozostałą część wa-

kacji spędziłem na dalszym odpoczynku  

w domu, pomocy rodziom oraz spotka-

niach z przyjaciółmi. Te wakację bez waha-

nia zaliczam do najlepszych w moim życiu.

2.Ten rok będzie najtrudniejszy w histo-

rii mojej edukacji ze względu na zbliżają-

cą się wielkimi krokami maturę. Niełatwo  

będzie znaleźć czas na cokolwiek innego niż  

obowiązki szkolne, nie mniej  

jednak mam kilka celów, które zamierzam 

zrealizować przez najbliższe miesiące.

3.W naszej szkole już od pewnego czasu  

dzieje się wiele bardzo dobrych rzeczy i to 

wiadać gołym okiem. Ja tylko życzę sobie, 

wszystkim uczniom oraz przedstawicie-

lom władz szkoły, by nie zaprzestali działać 

tak prężnie i dobrze jak do tej pory, a jestem  

pewien, że wszyscy będziemy bardzo zadowoleni.

Mateusz, klasa IV TG

1.Zdecydowanie, jak co roku, wakacje były zbyt 

krótkie. W czasie letnich miesięcy postanowi-

łem zwiedzać świat, tym razem padło na Lwów. 

Bardzo ciekawe miasto, z przepiękną historią 

i kulturą. A poza tym odpoczynek od szkoły i nauki.

2. Czwarta klasa może być trudna  

z powodu tegorocznej matury, ale myślę,  

że uda mi się rozwijać moje pasje  

i w wolnych chwilach spotykać z przyjaciółmi.

3. Myślę, że pani dyrektor już zaplano-

wała większość imprez na ten rok i wiem, 

że będą zrealizowane na najwyższym  

poziomie. Chętnie, jak co roku, pomożemy  

w ich organizacji.

                                                                                                                        Rafał, klasa IV TG
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Wywiad

1. Mam wspaniałe wakacyjne  

wspomnienia, ponieważ miałem okazję  

pojechać do Włoch, obejrzeć   piękne  

miejsca i zjeść prawdziwą włoską pizzę.

2. Chciałbym w tym roku szkolnym  

poświęcić sporo czasu na rozwijanie mojego hobby, 

jakim są szachy. Mam również nadzieję osiągnąc 

jakiś sukces w turniejach szachowych.

3. Myślę, że fajnym pomysłem jest integracja 

międzyklasowa, np. przy grillu. 

Powinno być więcej imprez na boisku szkolnym,  

na świeżym powietrzu.

Aleksander, klasa II TI

1. Wakacje, mimo dni spędzonych w pracy, 

wspominam przyjemnie. Poznałam nowych  

ludzi, z którymi dobrze się czuję i mam nadzie-

ję na bliższą znajomość. To dla mnie ważne, 

moim zdaniem najciekawsze co może nam się  

zdarzyć w zyciu to spotkanie z ciekawymi ludźmi.

2. W nowym roku szkolnym  

chciałabym promować i rozwijać działalność 

wolontariatu w naszej szkole.

3. Chciałabym, jak każdy chyba uczeń, 

żeby w tym roku było więcej wycieczek 

 i wyjść klasowych. Wiem, że to w dużej mierze  

zależy od nas samych, spróbuję więc  

zmotywować moją klasę do większej aktywności.

Małgorzata, klasa II TEO
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Lista

klas pierwszych

Aktualności

Klasa I t/h 

wychowawczyni 

Paulina Midera

I t

Balcerzyk Kacper

Błaszczyński Eryk

Bojanowski Florian

Brylski Adrian

Chłodnicki Rafał

Grodzki Dawid

Kacprzycki Sergiusz

Kanciak Przemysław

Karbowiak Patryk

Karliński Adam

Łągwa Patryk

Maciaszczyk Dawid

Matyszewski Krystian

Ogrodnik Kacper

Sitek Daniel

Sochański Szymon

Szalla Maciej

Szokalski Sebastian

Teodorczyk Oskar

Traczyk Patryk

Wiernicki Hubert

Wierzbicki Damian

Wiewiura Maciej

Wojciechowski Piotr

Woźniak Patryk

Wroński Bartłomiej

Wysmyk Kacper

I h

Bucki Krzysztof

Dubik Kacper

Meckier Adam

Ośmiałowski Dawid

Owczarek Mateusz

Prasol Gracjan

Sobczyk Jakub

Suski Bartosz

Szymański Jakub

Warych Patryk

Zywert Karol

klasa I TG 

wychowawczyni  

Agnieszka Król-Kaliszewska

I TG

Andrzejewski Tomasz

Bogobowicz Jakub

Budzisz Maciej

Kowalczyk Jan

Krakowiak Jakub

Milczarek Aleksandra

Miłak Kacper

Morawska Magdalena

Mosek Julita

Myśliński Kamil

Pardel Wiktoria

Paturaj Patryk

Pijanowski Daniel

Popławski Michał

Rogulska Wiktoria

Sołtys Martyna

Stępień Patrycja
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Kamiński Jakub

Karliński Dawid

Klisowska Klaudia

Komar Zuzanna

Kopańska Karina

Kosińska Magdalena

Kwapis Kamil

Michalczyk Ewelina

Niepsuj Cezary

Oniśko Weronika

Papiernik Kamil

Piotrowski Dominik

Snopek Mikołaj

Stępień Dominik

Wach Kamil

Wolska Aleksandra

Wroński Franciszek

Wróbel Oskar

Zawisza Michał

Zieliński Dawid

Aktualności

Klasa I TI  

wychowawczyni 

Gabriela Radke-Dobrowolska

Cieciura Adrian

Drozdek Mateusz

Gajda Marika

Gront Jakub

Góźdź Łukasz

Jakubczyk Bartosz

Kowalski Dariusz

Krasoń Kacper

Motyliński Kamil

Olczyk Krystian

Pasieczyński Daniel

Pawłowski Jakub

Pieprzowski Wiktor

Piętakiewicz Sylwester

Poszumski Mikołaj

Pytka Katarzyna

Recheta Piotr

Rutkowski Kacper

Sołtys Mateusz

Tabała Jakub

Warcholiński Mateusz

Włóka Agata

Wojciechowski Adam

Ziental Tomasz

Klasa I TB  

wych. Anna Warda

Antosik Kamil

Bednarek Kinga

Cieślak Bartłomiej

Chadaj Adrian

Dybała Michał

Dziadczyk Patryk

Fryś Kamil

Gawlik Aleksandra

Głowacki Paweł

Gorzka Krystian

Jadczyk Krystian

Jędrzejczyk Mikołaj

Jureńczyk Eliza
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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016 /2017
     Mamy nadzieję, że rok szkolny 2016/2017 będzie  rokiem samych sukcesów.

Aktualności
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OTRZĘSINY 2016 
    

Aktualności

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy oficjalnie odśpiewaniem hymnu państwowego  

przy wzniesionym sztandarze ZSP i PO-W nr 3 . W auli uroczystą  

inaugurację poprowadziła pani dyrektor  Edyta Wiernicka, która   

powitała uczniów  rozpoczynających naukę w naszej szkole, przedstawiła 

wychowawców, grono pedagogiczne oraz pracowników administracji i obsługi.
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Europejski Dzień Języków

W poniedziałek  26 września świętowaliśmy  

Europejski Dzień Języków (obchodzony  

w całej Europie od 2001 roku).  Były liczne 

prezentacje multimedialne, Koło Fortu-

ny oraz Quiz o językach europejskich.  

Klasy pierwsze brały udział w Grze Szkolnej  

o językach europejskich, w której to kon-

kurencji zwyciężyła klasa ITG w składzie: 

Michał Popławski, Julita Mosek i Tomasz 

Andrzejewski. Gratulujemy! Największą 

atrakcją okazał się Talent Show, w którym 

swoje talenty taneczne, wokalne, aktorskie 

oraz sportowe zaprezentowali w zabawnej 

oprawie nasi uczniowie. Zwycięzcami oka-

zali się: Daniel Krasoń, Michał Jabłoński  

i Krystian Pielużek, którzy wykonali „Smells 

like teen spirit” Nirvany. Brawo !!!

EUROPEJSKI
DZIEŃ

JĘZYKÓW

Aktualności
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Aktualności

EUROPEJSKI
DZIEŃ

JĘZYKÓW 
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748 463,41zł dofinansowania na realizację  

projektu pn. „Dobra praktyka Twoją inwestycją  

w przyszłość- Profesjonalni w Budowlance”

 W dniu 23.06.2016r. Miasto Piotrków Trybunalski  

podpisało umowę o dofinansowanie projektu  

z Zarządem Województwa Łódzkiego.

Realizatorem projektu jest  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

i Placówek Opiekuńczo- Wychowaczychnr 3  

w Piotrkowie Trybunalskim.

DOBRA PRAKTYKA TWOJĄ  
INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ  

PROFESJONALNI W BUDOWLANCE

Aktualności

Aktualności

Aktualności
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Realizatorem projektu jest  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

i Placówek Opiekuńczo- Wychowaczychnr 3  

w Piotrkowie Trybunalskim.

NAUCZYCIELE  

„PROFESJONALNI W BUDOWLANCE”

   

 W lipcu 2016 r. nauczyciele kształcenia 

zawodowego naszej szkoły uczestniczyli 

w szkoleniach i kursach realizowanych

 w ramach projektu:  

„Dobra praktyka Twoją inwestycją  

w przyszłość – Profesjonalni w Budowlance”.

 W ramach szkolenia AutoCAD dodat-

kowe kompetencje nabyło 10 nauczycieli 

kształcenia zawodowego, którzy otrzyma-

li stosowne certyfikaty Firmy Autodesk.

  Kurs spawania metodą MAG ukończyło 

5 nauczycieli praktycznej nauki zawodu, 

otrzymując odpowiednie uprawnienia.

  W celu doskonalenia umiejętności nabytych 

podczas szkolenia i kursu nauczyciele kształ-

cenia zawodowego do końca wakacji odbyli 

nieodpłatne staże zawodowe u pracodawców.

   Szkolenie AutoCAD i kurs spawania  

metodą MAG, BW (T) + FW (P)  

w całości zostały sfinansowane ze środków 

Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego  

Programu Operacyjnego  

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Aktualności
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PROJEKT UNIJNY 
„INFORMATYCY  

W MOBILNEJ EUROPIE”

  W naszej szkole od 2016 roku  

funkcjonują zagraniczne praktyki  

zawodowe koordynowane przez  

p.Sylwię Bień. W roku szkolnym 2015/2016 

wzięło w nich udział 10  uczniów  klas: 

I, II, III Technikum Informatycznego.

 Na liście rekrutacyjnej znaleźli się:

1.Andrychiewicz Tymoteusz

2.Chrząszczyk Jacek

3.Czechowska Adrianna

4.Dawidowicz Michał

5.Gajda Jakub

6.Gałkowski Błażej

7.Góra Patryk

8.Pawłowski Michał

9.Szafraniec Patryk

10.Ściepłek Piotr

Projekt unijny

Aktualności
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Po przejściu  odpowiedniego przy-

gotowania zawodowego, językowego  

i  kulturowego, wyżej wymienieni 

uczniowie wyjechali 26 czerwca 2016 r . 

 na  3-tygodniowe  praktyki,  które odbywały się  

w  firmach informatycznych  w Berlinie.

 Relacje, a także zdjęcia z tego 

pobytu można znaleźć tutaj:

http://www.zsp3.piotrkow.pl/pro-

jekty-unijne-t231/erasmus-informa-

tycy-w-mobilnej-europie-t232

 

Uczniowie podczas pobytu w Niemczech 

otoczeni byli opieką zdrowotną, opieką 

mentora praktyk  oraz wsparciem ze strony 

dyrekcji naszej szkoły. Mieli  zagwarantowa-

ny pobyt w hotelu z pełnym wyżywieniem, 

transport lokalny i część kulturową, w któ-

rej uwzględniono zwiedzanie Bundestagu. 

 Po zakończeniu praktyk uczniowie otrzymali 

certyfikaty potwierdzające ukończenie stażu 

w informatycznych firmach niemieckich.

 Praktyki te były realizowane w naszej szkole 

pierwszy raz. ZSP i PO-W nr 3 jest również 

pierwszą szkołą w Piotrkowie Trybunalskim, 

której udało się takie praktyki zorganizować. 

Społeczność szkolna stara się o kontynu-

ację takiej formy rozwoju zawodowego.

 

Staże europejskie cieszą się ogromnym zain-

teresowaniem ze strony uczniów Budowlanki.

“INFORMATYCY  
W MOBILNEJ EUROPIE“

Aktualności
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PODSUMOWANIE XIII EDYCJI  

TURNIEJU „MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE” 

  9 września 2016r. w sali Łódzkiego Urzę-

du Marszałkowskiego zakończyła się XIII 

edycja Ogólnopolskiego Turnieju Szkół  

w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem 

„Młoda Krew Ratuje Życie”.  Już po raz 

czwarty zajęliśmy czołowe miejsce w tym 

turnieju -tym razem drugie - na szczeblu 

wojewódzkim w dwóch kategoriach: najwięk-

sza ilość oddanej  krwi i najlepsze działania 

promocyjne. Jest to zasługa 

wszystkich uczniów naszej 

szkoły, którzy chociaż raz oddali 

krew i w ten sposób uczestniczyli 

w symbolicznej rywalizacji. 

Konkurs „Młoda krew ratu-

je życie” był rozgrywany w 

dwóch etapach: rejonowym i okręgowym,  

a pod uwagę były brane zarówno wskaźnik 

aktywności, jak i ilość oddanej krwi. W 

etapie okręgowym liczyła się także promocja 

akcji. W etapie rejonowym pierwsze miejsce  

w obu kategoriach przypadło Zespołowi Szkół  

Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi. Uczniowie 

oddali w sumie 94,5 litra krwi, a na jednego 

pełnoletniego ucznia przypadło 0,58 litra.  

Na drugim miejscu uplasowali się  

uczniowie z Zespołu Szkół Gastronomicznych  

w Łodzi, którzy oddali 90,9 litrów krwi, a jeden 

pełnoletni uczeń 0,57 litra. Ostatnie miejsce 

na podium zajęli uczniowie z Zespołu Szkół 

Samochodowych nr 7  

w Łodzi, którzy odda-

li 25,650 litrów krwi. 

Oznacza to, że jeden 

pełnoletni uczeń od-

dał 0,13 litra krwi. 

W etapie okręgowym w kategorii najwięcej oddanej 

krwi zwyciężył Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 3 w Tomaszowie z wynikiem 113,450 litrów. 

 „MŁODA  
KREW  

RATUJE ŻYCIE”

Aktualności
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 „MŁODA 
KREW  

RATUJE ŻYCIE”

Drugie miejsce z wynikiem 110,160 litrów zajęli 

uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3  

w Piotrkowie. Trzecie miejsce zajęli zwycięzcy 

etapu rejonowego z Łodzi. Najwyższym wskaź-

nikiem aktywności wykazali się uczniowie 

ZSP nr 3 z Tomaszowa - 2,224 litra krwi na 

ucznia. Drugie miejsce przypadło Zespołowi 

Szkół nr 3 z Pabianic z wynikiem 0,686 litra 

krwi na osobę, a trzecie Zespołowi szkół 

nr 1 z Pabianic (0,609 litra krwi na osobę).  

Za najlepszą promocję nagrodzono  

ZSP nr 3 w Łodzi, a drugie miejsce zajęli uczniowie  

z ZSP i PO-W nr 3 z Piotrkowa. Trzecie miejsce 

zajęli uczniowie z ZSP nr 2 w Łowiczu. Do akcji 

włączyło się 3.203 uczniów z 40 szkół regionu. 

Aktualności

KLUB HISTORYCZNY W MUZEUM

   15 września  2016 r.  uczniowie klas  

I TB oraz I TG  wzięli udział w wykładzie:  

„Tajne nauczanie i wychowanie – walka  

o  tożsamość i świadomość narodu polskiego”, 

przygotowanym przez dr hab. prof. SAN Piotra 

Rozwadowskiego ze Społecznej Akademii 

Nauk w Łodzi. Spotkanie zorganizowało 

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim wraz 

z Klubem Historycznym im. gen. Stefana 

Roweckiego „Grota”.  Uczestnicy wysłuchali 

także wspomnień, którymi podzieliła się 

ppłk Halina Kępińska-Bazylewicz „Kora”.

    Nasi uczniowie wykazali się  

właściwą postawą oraz szacunkiem wobec  

prezentowanego tematu. Wykład wzbudził 

duże zainteresowanie.

15



 23 czerwca 2015 r. w Zamku Królewskim, 

prezydent miasta - pan Krzysztof Chojniak 

wręczył nagrody i listy gratulacyjne najlep-

szym absolwentom oraz uczniom piotrkow-

skich szkół podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych. Podczas uroczysto-

ści wyróżnienia otrzymało 69 najlepszych 

uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki 

w nauce w roku szkolnym 2015/2016.

  

 Wśród nagrodzonych znaleźli się również:

•Norbert Trelka z kl. IV w zawodzie  

technik budownictwa – najlepszy absolwent  

Technikum Kształtowania Środowiska

•Piotr Piwiński  z kl. III w zawodzie  

monter zabudowy i robót wykończeniowych  

w budownictwie – najlepszy absolwent  

Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3

•Ewelina Białas z kl. III w zawodzie technik 

geodeta i Adrianna Czechowska z kl. III  

w zawodzie technik informatyk– najlep-

sze uczennice naszej szkoły w bieżącym  

roku szkolnym.

                         Serdecznie gratulujemy!

NAGRODY PREZYDENTA     
MIASTA PIOTRKOWA TRYB.

Aktualności
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Aktualności

OLIMPIADA  

„BUDUJ Z PASJĄ”

   W dniach 12-13 maja 

2016 r. w Zespole Szkół Po-

nadgimnazjalnych nr 3  

w  Tarnobrzegu odbyła się V edycja  

Ogólnopolskiej Olimpiady  

„Buduj z Pasją”, której organiza-

torami byli: Krajowa Federacja 

Edukacji Zawodowej i Kultury 

Fizycznej Budowlani oraz firma 

SOPRO.

  Naszą szkołę reprezentowali: 

Jakub Salamon i Piotr Wojnecki.

 W olimpiadzie uczestniczyło 

16 zespołów z całej Polski, któ-

re wygrały etapy regionalne. 

Wszyscy uczniowie musieli 

wykazać się dobrą znajomością 

ogólnej wiedzy budowlanej 

 i umiejętnościami

 w zakresie wykonywania robót okładzinowych  

z płytek ceramicznych. Drużyna z naszej szkoły 

zajęła bardzo dobre  IV miejsce.  

Serdecznie gratulujemy!
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