
„Przyszła nareszcie chwila  

ciszy  uroczystej, 

Stało się - między ludzi wszedł 

Mistrz - Wiekuisty 

I do historii, która wielkich 

zdarzeń czeka, 

Dołączył biografię każdego 

człowieka, 

Do epoki - dzień każdy, każdą 

dnia godzinę, 

A do słów umiejętnych- 

Wnętrzną słów przyczynę, 

To jest intencję serca...” 

 

Cyprian Kamil Norwid 
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    Z tej intencji  rodzą się życzenia, które  

składam wszystkim Nauczycielom, Pracowni- 

kom oraz Rodzicom i Uczniom Centrum  

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. 

  Niech atmosfera zbliżających się Świąt 

Bożego Narodzenia przyniesie Państwu  

radość, spokój, a magia wigilijnego stołu sprawi,  

że spotkanie człowieka z człowiekiem  

znowu stanie się wartością najwyższą. 

 W Nowym Roku zaś, niech spełnią się najskrytsze  

Państwa marzenia a pomyślność wypełnia każdy 

dzień.                                                                                     

Krystian Szatka, dyrektor CKZiU nr 1  

Śnieg dla mnie był zawsze miękki, 

ciepły i niebieski. 

Śnieg dla mnie był zawsze świąteczny: 

czy to gdy spadł na choinkę 

z anielskimi włosami, 

czy gdy był kurzu tumanem 

podczas przemarszu sosen. 

(...) 

Śnieg dla mnie był opłatkiem, 

na którym jawił mi się 

sen wigilijny... 

 

Antoni Podsiad 

„Śnieg Bożego Narodzenia” 

Autor obrazu: Krystian Szatka 



      

III SZKOLNY FESTYN DLA RODZICÓW 

FESTIWAL PIEROGÓW 

 

 

  Dnia 28 października 2015r. w ramach III Szkolnego  

Kiermaszu Żywności odbył się „FESTIWAL PIEROGÓW”,  

w którym wzięło udział dwanaście zespołów klasowych z klas: 1 ag,  

1 au, 1 bu, 2 ag, 2 au, 2 tt, 2 ta, 3 ag, 3 au, 3 bu, 4 tb i 4 bu. 

  Uczniowie przygotowali bogaty asortyment pierogów – z serem  

i jagodami, ze szpinakiem, serem feta i suszonymi pomidorami,  

ruskie z nutką mięty, pierogi Fiony i Shreka, pierogi łaciate  

i czekoladowe, obsmażane i pieczone, itd., itd.… 

  Każdy zespół promował swoje wyroby i zachęcał  

wszystkich przybyłych do ich kupna, bo przecież dochód  

ze sprzedaży miał być przeznaczony na cel charytatywny.  

  Nauczyciele technologii gastronomicznej postanowili przyznać dwie  

nagrody za „Pierogi z fantazją”, ponieważ asortyment pierogów był tak duży,  

że wyłonienie jednego zwycięzcy stało się niemożliwe.     

Komisja postanowiła przyznać nagrody zespołowi z klasy 4 tb za ciekawe nazewnic-

two pierogów i zespołowi z klasy 2 au za ciekawe modyfikacje ciasta pierogowe-

go. 

   Najlepiej swoje pierogi wypromował zespół z klasy 3 bu sprzedając je za  

170,70 zł, zespół z klasy 2 tt za 144 zł, a zespół z klasy 1 au za 132 zł. 

  Łącznie zebraliśmy 1103,50 zł.  Na spotkaniu, uczestnicy festiwalu zaakceptowali 

propozycję, by pieniądze przekazać Fundacji „Różyczka” na konto Ani, która  

na skutek nieszczęśliwego wypadku straciła ręce - na zakup protezy prawej ręki. 

  Wszystkim, którzy zasponsorowali i wykonali pierogi oraz wszystkim, którzy   

nie szczędzili grosza i chętnie je kupili -  bardzo dziękujemy i gratulujemy.  

MACIE WIELKIE, DOBRE I WRAŻLIWE SERCA!!!!         Oprac.: H. Wiśniewska 

Na zdjęciu:  

 

 

 

    W ramach III Festynu dla Rodziców 28.10.2015 r. odbyły się w naszej szkole akcje charytatywne -  

„Festiwal pierogów” oraz  kiermasz ciast z okazji obchodów Święta Biblioteki. 

    Przybyli na imprezę rodzice mieli okazję uczestniczyć w pokazach: 

 tańca wykonanego przez uczniów CKZiU nr 1, ćwiczeń wspinaczkowych wykonanych  

przez firmę GTW, popisów barmańskich prezentowanych przez uczniów CKZiU nr 1. 

  Gwiazdą festynu był Alex Pulda, uczestnik programu „Mam talent”, który  

zaśpiewał  dla zgromadzonej publiczności kilka piosenek. Rodzice, z dużym zainteresowaniem  

odnieśli się również do projekcji filmu „Fałszywa pomoc - narkotyki, dopalacze”. 

  W trakcie imprezy dyrektor szkoły, Krystian Szatka, wręczył nagrody uczniom biorącym udział w  Dniu Sportu.  

Zarówno goście, jak i gospodarze festynu chętnie korzystali z porad dietetyków oraz prezentacji  

 produktów i  usług zaproszonych firm.  Poniższe zdjęcia są dowodem dużego zaangażowania uczestników.  

 

 

Na zdjęciu: bogactwo smaków i kolorów 

Na zdjęciu: klasa IV TB nagrodzona za ciekawe nazewnictwo 

pierogów 



 

 

 

DZIEŃ SPORTU W NASZEJ SZKOLE 

  Dnia 28.10.2015. w naszej szkole,  już po raz drugi, 

odbyło się Święto Sportu.  Uczniowie mieli okazję 

rywalizować w trzech najpopularniejszych   konku-

rencjach sportowych. Efektem tych zmagań były 

zajęte miejsca w poszczególnych dyscyplinach. 

  W turnieju siatkówki zwycięskim zespołem okazała 

się reprezentacja klasy 3 au  w składzie: Katarzyna 

Brand, Sabina Faber, Wiktoria Wróblewska, Justyna 

Wszoła, Alan Magoska, Rafał Sikora. 

  II miejsce zajęła klasa  2 au w składzie: Maria Sze-

ga, Nikola Wesoły, Martyna Biłat, Adam Klose,  

Angelika Górecka, Bartłomiej Ziółkowski. 

   

III miejsce zajęła klasa  4 ac  w składzie: Daria Łęczyńska, Joanna  

Prokop,  Patrycja Karbownik, Zuzanna Winkler, Adrian Szymura, Łukasz   

Bartosiewicz. 

  Turniej Koszykówki rozgrywany był osobno dla dziewcząt i chłopców .  

Żeńskie drużyny zakończyły rozgrywki  w następującej kolejności: 

   I miejsce zdobyła klasa 2 tb w składzie: Magdalena  

Foryś, Aleksandra Pietrasik, Karolina Głowacka,  Aneta Ampulska. 

  II miejsce zajęły dziewczęta z klasy 2 bu  

w składzie: Kamila Wymysłowska, Patrycja  

Nowocin , Kamila Zgobisz, Sylwia Klimczok. 

  III miejsce zajęła klasa 1 ag  w składzie: 

Katarzyna Szulcek, Patrycja Misiarz,  

Monika Krzywda, Patrycja Łuczak. 

 Konkurencja ta w wykonaniu chłopców  

skończyła się w następującej kolejności: 

I miejsce zajęli: Konrad Okoniewski, Mateusz Socha.      

II miejsce zajęli: Marek  Skorupa , Mateusz Opozda. 

  Konkurencja sportowa, bez której nie może się odbyć tak waż-

na impreza szkolna, to oczywiście futsal, w której  

mecz pokazowy rozegrała  męska reprezentacja szkoły. 

  Najbardziej widowiskową konkurencją był również  mecz 

piłki  halowej dziewcząt. W rozgrywkach tych uczestniczyła 

reprezentacja szkoły ( „pierwszy skład” ) i tak zwana „długa 

ława” czyli „drugi skład”.  

Uczniowie, którzy zajęli miejsca na podium otrzymali nagrody  

i dyplomy oraz słodkości, a także  serdeczne gratulacje.  

Ze sportowym pozdrowieniem, KWFiS - organizatorzy. 

Oprac.: W. Stasiak 

Na zdjęciu: uczniowie CKZiU podczas rozgrywek  

Na zdjęciu:  pan dyrektor, Krystian Szatka, nagradza zwycięzców 

 

 

Na zdjęciu: piękne  cheerleaderki  z klasy II TT 
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SIERPIŃSKI CARPET PROJECT 

  W czerwcu 2015 roku nasza szkoła przystąpiła do akcji pod 

nazwą Sierpiński Carpet Project. Jest to przedsięwzięcie adreso-

wane do osób w różnym wieku, głównie uczniów. Obejmuje 

swym zasięgiem cały świat. Jego pomysłodawcami  

są José Luis Rodríguez Blancas, profesor matematyki  

w Uniwersytecie Almerii (Hiszpania) i David Crespo Casteleiro, 

nauczyciel matematyki w szkole średniej. Projekt polega  

na zbudowaniu, przy użyciu kolorowych naklejek, gigantycznego 

fraktala geometrycznego, znanego pod nazwą DYWAN SIER-

PIŃSKIEGO.  

  28 października 2015 roku 60 uczniów i uczennic CKZiU, 

wraz z czterema nauczycielkami matematyki i pod ich opieką, 

zbudowało za pomocą 4096 naklejek czwartą iterację dywanu  

(o numerze rejestracyjnym 508). Każda osoba, która cierpliwie 

przyklejała naklejki na przygotowane wcześniej szablony mogła 

na odwrocie dowolnie opisać swoją drugą iterację. Na wszystkich  

trzecich iteracjach, które tworzone były przez ośmioosobowe  

zespoły, nakleiliśmy logo naszej szkoły. Osiem dywanów z  czwartej 

 iteracji pozwoliło utworzyć piątą iterację (będzie to kwadrat o boku 

4,86m). Z ośmiu dywanów piątej iteracji będzie  można zbudować  

szóstą iterację (wielkości kwadratu o boku 14, 58m).  

  Jedna z zaplanowanych szóstych iteracji ma się odbyć  

2 kwietnia 2016 roku na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.  

Osiem  dywanów z szóstej iteracji pozwoli osiągnąć efekt końcowy pro-

jektu – siódmą iterację, czyli gigantyczny dywan Sierpińskiego (kwadrat o 

boku 43,74m!). Odbędzie się to w hiszpańskim mieście Almeria, 13 maja 

2016. Olbrzymi fraktal będzie też zaprezentowany na 13. Międzynarodo-

wym Kongresie Edukacji Matematycznej, który odbędzie  

  

się w Hamburgu w dniach 24 - 31 lipca 2016 roku.  Po szczegóły  

zapraszamy na stronę wydarzenia:http://www.zstil.eu/sierpinski.html.  

  W ramach akcji w naszej szkole zostały ogłoszone dwa  

konkursy dla młodzieży. Pierwszy, polegał na przygotowaniu  

prezentacji multimedialnej na jeden z trzech tematów (Fraktale, Dy-

wan Sierpińskiego, Wacław Sierpiński). Drugi konkurs pozwalał 

wykazać się zdolnościami lastycznymi – uczestnicy mieli za zadanie 

stworzyć swój własny fraktal (do wyboru: dywan Sierpińskiego, trój-

kąt Sierpińskiego albo drzewo Pitagorasa). Prace konkursowe można 

było podziwiać w auli szkolnej, gdzie tworzony był nasz „kawałek” 

olbrzymiego dywanu. W rywalizacji zwyciężyły odpowiednio: Dag-

mara Kurzep z klasy 3 bu oraz Paulina Pogorzelska z klasy 2 al. 

Gratulujemy! Z zainteresowaniem będziemy śledzić dalsze działania 

w ramach Sierpiński Carpet Project!                          Oprac. Tatiana   

Sieradzka—Klinik 

 

 

 

Na  zdjęciu: uczniowie zmagający się z  wyzwaniem 

Na zdjęciu: zadowoleni uczestnicy projektu 

   Trening czyni mistrza i daje satysfakcję - jak widać... 
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PIERWSZOLISTOPADOWA  KWESTA—WOLONTARIUSZE W AKCJI 

OBCHODY  MIĘDZYNARODOWEGO  MIESIĄCA  BIBLIOTEK  SZKOLNYCH 

  1 listopada 2015 r. punktualnie o godzinie 10.00 na gliwickich cmentarzach rozpo-

częła się kwesta pieniężna na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego.  

 W kweście wzięła udział grupa 18 wolontariuszy z naszej szkoły (lista poniżej). 

Zgromadzone fundusze będą przeznaczone na zakup niezbędnego 

 sprzętu dla potrzeb poradni opieki paliatywnej w budynku przy  

ul. Daszyńskiego 31. Organizatorem zbiórki pieniężnej jest Stowarzyszenie  

Przyjaciół Chorych Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. 

  A oto lista wolontariuszy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

w Gliwicach: 

 

 Opiekunowie: Grażyna Stachura i Weronika Biadacz 

  W ostatnim tygodniu października 2015 r. obchodziliśmy Między-

narodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Celem Święta było zwróce-

nie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły,  

w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. 

  W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 

Szkolnych zorganizowano plebiscyt na ulubioną książkę. Każdy 

czytelnik, który odwiedził bibliotekę podał na karteczce tytuł najcie-

kawszej książki. W plebiscycie uczestniczyły 84 osoby.  
 

  Najwięcej głosów uzyskała książka pt. Igrzyska śmierci.  

  Wszyscy czytelnicy, którzy odwiedzili podczas obchodów 

 tego Święta bibliotekę, otrzymali słodki poczęstunek 

 i mieli okazję wylosować nagrody - niespodzianki. 

 Odbył się także konkurs czytelniczy „Książka w malarstwie”  

oraz kiermasz ciast. Konkurs czytelniczy polegał na odgadnięciu 

autorów i tytułów obrazów związanych z motywem książki.  

Ex aequo pierwsze miejsce zajęli uczniowie: Ryszard Habrajski 

(kl. 3 TB), Agata Dudzik (kl. 3 BU) i Natalia Jarosz (kl. 3 BU). 

Natomiast kiermasz ciast odbył się podczas Festynu dla rodziców 

w hali sportowej. Smakowite wypieki przygotowały uczennice 

naszej szkoły, którym należą się serdeczne podziękowania. 

Oprac.: J. Smolik 

Na zdjęciu: Nie samą książką żyje człowiek... 

Pel Agnieszka - kl. 2 ac 

Roszak Kaludia - kl. 2 ac 

Tuzinek Martyna - kl.4 tb 

Habrajski Ryszard - 3 tb 

Ohirko Partycja - kl. 2 tt 

Miler Weronika - kl. 2 tt 

Łomiec Sandra - kl. 3 tt 

Błaszkowska Agnieszka kl.3tt 

Jaros Angelika - kl. 3 tt 

Laskowska Anna - kl. 3 tt 

Przygoda Katarzyna -kl. 3 tt 

 

Balcer Julia - kl. 1 tt 

 

Kowalska Sybilla - kl.  1tt 

Gaweł Ewa - kl. 1 ag 

Faber Sabina - kl. 3 au 

Wszołek Justyna - kl. 3 au 

Cuber Edyta - kl. 2 ag 

Cubr Gabriela - kl. 2 ag 

Na zdjęciu: Służba Wielkiej Sprawie 

 

Na zdjęciu: Uczennice kl. II TT zajęte sprzedażą pyszności 

 



  W październiku wybrałyśmy się na pożegnalną wycieczkę do Bielska. W wyprawie uczestni-

czyła klasa IV TB i IV TA pod opieką pp. M. Malczyńskiej i I. Stolarskiej. 

Wycieczka okazała się być całkowicie żeńską. Liczyłyśmy przede  

wszystkim na dobrą zabawę i wspólne spędzenie czasu w nieco przyjemniejszych,  

niż szkolna klasa, okolicznościach. Podróż pociągiem była przyjemna, a na pewno 

 łatwa, w przeciwieństwie do tego, co czekało nas na szlaku... 

  Pod stacją kolejki na Szyndzielnię podzieliłyśmy się na dwie grupy– jedna wygodnie  

wsiadła do wagonu, a druga - wyruszyła w wyczerpującą, pieszą wedrówkę  

pod górę. Oczywiście, decydując się na drugą wersję, miałyśmy nadzieję na przyjemny  

spacer „przy dźwiękach natury”. Okazało się jednak, że skończyły się żarty.  

Tuż po pierwszym podejściu, oglądnęłyśmy się za siebie, żeby sprawdzić, czy może  

jest jeszcze szansa na wjazd kolejką. Ta pokusa jednak szybko  

nas opuściła („nie poddamy się”). Zmotywowane, przyspieszyłysmy kroku.  

Było momentami ciężko, ale nie opuszczał nas dobry humor. 

 Wspaniała atmosfera, ciekawe rozmowy (wreszcie o życiu, a nie  

o klasówkach), najpyszniejsza herbata w schronisku na Szyndzielni -  

szybko wynagrodziły nam poniesiony trud i znój. Szczyt Klimczoka  

zdobyłyśmy ok. 16.00 i tam doświadczyłyśmy prawdziwego zwycięstwa. 

JESIENIĄ W SCHRONISKU PO SEZONIE... 

NA KLIMCZOKU 

KONKURS WIEDZY O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH 

 

 

 

 

Odcięte od świata, a przede wszystkim od jakiegokolwiek 

 zasięgu (!), miałyśmy czas, żeby się sobą nacieszyć. Nad nami tylko 

 gwiazdy, obok ogień palącego się ogniska i zapach  

upieczonych kiełbasek. Żadnej „Żabki” czy „Tesco” w pobliżu.     

 Nazajutrz, wbrew ponurym prognozom, niebo było nam przychylne. 

Szlak prowadzący do Szczyrku dostarczał tak niezwykłych  

widoków, że chyba po raz pierwszy zrozumiałyśmy  

zachwyt młodopolskich artystów  nad przyrodą gór. 

  Górska włóczęga jeszcze długo wywoływała silne przeżycia, 

zwłaszcza, że zakwasy  dawały o sobie znać... Pozostanie  

w naszej pamięci, udokumentowana pięknymi zdjęciami. 

Oprac. Agnieszka Jankiewicz, klasa IV TB 

   16 listopada 2015 r. w naszej szkole odbył  

 się dla przyszłych ekonomistów i handlowców konkurs wiedzy 

o ubezpieczeniach społecznych. Konkurs ten stanowił element  

autorskiego programu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla szkół  

ponadgimnazjalnych "Lekcje z ZUS". W całej Polsce taki  

sam test rozwiązywało blisko 20 tys. uczestników. 

    Gliwice w ogólnopolskiej rywalizacji będą reprezentować 

następujący uczniowie naszej szkoły: Małgorzata Bujwid, Ma-

riusz Furmanek oraz Patryk Bulski. Gratulujemy! 

Nagrody za zajęcie I, II i III miejsca zostały ufundowane  

przez Centrum Zdrowia i Urody Aleksandra. 

 

 

Na zdjęciu: aula CKZiU nr 1 - uczestnicy konkursu 

          Na zdjęciu: „Opadły mgły i miasto ze snu się budzi...” 

Na zdjęciu: kl. IV TA i IV TB przed schroniskiem na Klimczoku 



   W tym roku odbył  się już XIII Rajd w  Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego. Start  miał miejsce na  zmodyfikowanych i  zweryfikowanych 

trasach Rajdu o Puchar Jesieni 2015 z okazji 97. Rocznicy Odzyskania Niepodle-

głości.  

  Młodzież wyruszała z sześciu punktów miasta: Radiostacji, Wójtowej Wsi, Ligo-

ty Zabrskiej, z Parku Kultury i Wypoczynku i  spod Fabryki Opla.  

  Każdego roku organizatorzy starają się oprócz wartości patriotycznych  związa-

nych z uczczeniem Święta Niepodległości, włączyć akcent sportowo- turystyczno - 

krajoznawczy. Rywalizacja na poszczególnych trasach Rajdu połączona  jest  

z poznawaniem historycznych oraz  najważniejszych  

i najciekawszych miejsc naszego miasta. W tym roku odbywała się pod hasłem: 

”JESTEM STĄD – KOCHAM MOJĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ””. Zgodnie  

z tradycją zaprosiliśmy do udziału gości - młodzież ze Środowiskowego  

Domu Samopomocy,  gimnazjalistów z GM nr 4, GM nr 9, GM nr 6 i GM   nr 3. 

Zakończenie  przemarszu miało miejsce na terenie CKZiU,   

gdzie na uczestników czekał ciepły poczęstunek przygotowywany 

 przez uczniów naszej szkoły, a także  atrakcyjny pokaz…  

XIII RAJD O PUCHAR JESIENI 2015 

 ŚWIATOWY DZIEŃ TURYSTYKI 

 

 

 

 

 Na prawdziwym ringu, odbyła się walka bokserska  

w wykonaniu zawodowców  z fachowym komentarzem trene-

ra, prowadzącego zawodników zaprzyjaźnionego klubu  

„Carbo”. 

        Najważniejszy był  oczywiście moment ogłoszenia wyni-

ków i zwycięzców na poszczególnych trasach: 

Nr 1. RADIOSTACJA –- CKZiU - wygrała klasa – 1 BU 

Nr 2. LOTNISKO – CKZiU - wygrała klasa – 2 TA 

Nr 3. WÓJTOWA WIEŚ – CKZiU- wygrała klasa- 1 TT 

Nr 4. LIGOTA ZABRSKA – CKZiU- wygrała klasa – 3 AU 

Nr 5. PARK KULTURY I WYPOCZYNKU – CKZiU- wy-

grała klasa – 2BU Nr 6.  FABRYKA OPLA - CKZiU- wygra-

ła klasa– 1AU. Zwycięzcą XIII Rajdu została klasa  

2 BU. Gratulujemy! Z turystycznym pozdrowieniem - Or-

ganizator.                                                   Oprac. W. Stasiak 

     W dniu 10.10.2015 grupa młodzieży z CKZiU nr1 uczestniczyła w obchodach Światowe-

go Dnia Turystyki , które odbyły się w CKS Mrowisko w Gliwicach.   

  Na tegoroczną imprezę byli zaproszeni goście specjalni tj. David  

Kaszlikowski, który opowiadał o ,,Afryce z wielkiej góry " oraz Marcin 

 Kydryński, dzięki któremu odkryliśmy ,,wiele kolorów Afryki".  

  W trakcie imprezy odbył się także specjalny program dla dzieci  ,,Śladami Stasia i Nel". 

Młodzież  wykazała duże zainteresowanie prelekcjami, które odbyły się podczas obchodów. 

                                                                 Oprac. G. Stachura 

 
 

 

                                    Na zdjęciu: Uczniowie pokonujący trasę nr 1 

Na zdjęciu: META w CKZiU nr 1 



Osoby zainteresowane współtworzeniem gazetki szkolnej zapraszamy do współpra-

cy.  

Prosimy o kontakt z opiekunami gazetki, którymi są:  

Julianna Smolik i Monika Malczyńska - Krauz. 

Materiały można również przesyłać na adresy:  

smolik@ckziu.gliwice.pl 

malczynska@ckziu.gliwice.pl 

 

Prezydium Rady Rodziców CKZiU  

2015/2016 r. 

 

Przewodnicząca:  Gabriela Samek 

Z-ca przewodniczącej: Dar iusz Kubiński 

Sekretarz: Anna Bielan 

Skarbnik: Alicja Żołnowska 

Przewodniczący komisji rewizyjnej: Piotr Dawicki 

Członkinie komisji rewizyjnej: 

Marek Wołosz 

Szkolny gabinet pedagogiczny  

i doradcy zawodowego 

PEDAGOG SZKOLNY : 

Weronika Biadacz 

poniedziałek: 8.00  -  14.00 

wtorek: 10.00  - 15.00 

środa: 9.00  - 13.00 

czwartek: 10.00 - 14.00 

piątek: 8.00 - 10.00 

 

DORADCA ZAWODOWY: 

Agnieszka Wiktorczyk - Żuraw  

wtorek 7.30 – 13.30 

środa: 7.30-15.00 

czwartek 7.30 – 11.30 

piątek 7.30 – 12.30  

       

 

      Na przełomie października i listopada 2015 r. odbyła się w naszej 

szkole ewaluacja zewnętrzna problemowa. Zgodnie z zawiadomieniem 

Śląskiego Kuratora Oświaty zakres ewaluacji obejmował wymaganie 3: 

„Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podsta-

wie programowej”. Ewaluacja została przeprowadzona wg harmonogra-

mu i w trzech etapach.   

      Na podstawie zebranych materiałów wszystkie trzy szkoły  

(ZSZ nr 5, T nr 5, T nr 6) spełniają wymaganie 3. Nauczyciele pracują 

na wysokim poziomie.  Szkoła posiada odpowiednie , zalecane warunki 

do realizacji podstawy programowej, a nauczyciele wykorzystują wie-

dzę o potrzebach oraz umiejętnościach uczniów pozyskaną z diagnozo-

wania i  monitorowania poziomu ich wiadomości i zdolności opanowa-

nych na poprzednim etapie edukacyjnym do organizacji procesu dydak-

tycznego. Na podstawie analizy wyników egzaminów zewnętrznych 

można zauważyć wzrost efektów kształcenia.  

Skład Samorządu Uczniowskiego: 

Przewodniczący - Martyna Sierant  - kl. 2 TB 

 

Zastępcy: 

  Aleksandra Subotowicz -  kl. 2 TB 

  Paulina Pogorzelska - kl. 2 AL 

  Patrycja Ogaza - kl. 1 AU 

  Weronika Kęsik - kl. 1 AU 

  Krzysztof Romańczyk - kl. 4 AC  

Uczniów zainteresowanych współpracą  

z Samorządem prosimy o osobisty kontakt  

z opiekunami, którymi są p. Barbara Flis i p. Marek 

Nowakowski. 

Kontakt mailowy z Samorządem:                          

samorzad@ckziu.gliwice.pl. 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE W CKZiU NR 1 

ORAZ  

X EDYCJA 

Międzyszkolnego Konkursu Literacko-Informatycznego 

Gliwice - miasto wielu kultur 

pn. Gliwickie cmentarze jako „pomniki historii” organizowanego 

przez 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Gliwicach  


