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Witamy na łamach Forum ZST. W tym wydaniu gazetki piszemy o wydarzeniach, 

związanych z różnymi formami aktywności naszych uczniów i działaniami w które 

wielu z nich było zaangażowanych.  

W kwietniu żegnaliśmy klasy maturalne, były wspomnienia z czterech lat pobytu  

w szkole, najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, nagrody, 

dyplomy, a dla uczestników projektu: "Zawodowo mobilni - rozwój, doświadczenie, 

lepsza praca" zostały wręczone  certyfikaty Europass Mobilność. 

W minionym kwartale odbywały się różne konkursy  o których piszemy na naszych 

łamach.  

Maj to miesiąc egzaminów maturalnych, w związku z tym na szkolnych korytarzach 

odczuwaliśmy ich atmosferę, była cisza i skupienie widoczne szczególnie na 

twarzach naszych maturzystów. W tym miesiącu obchodziliśmy 228. rocznicę 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Odbyła się z tej okazji uroczystość oraz obrady 

sejmiku uczniowskiego, na którym omawiano sprawy związane z sytuacją Polski 

przed uchwaleniem Konstytucji oraz jej znaczenie dla Polski. 

W dzisiejszym wydaniu możecie przeczytać także o ciekawych zajęciach 

zatytułowanych  „Patroni Roku 2019- Gustaw Herling-Grudziński, Anna 

Walentynowicz, Stanisław Moniuszko”,  zorganizowanych w bibliotece szkolnej. 

Zapraszamy do lektury 

REDAKCJA FORUM ZST 
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Uroczystość z okazji uchwalenia Konstytucji 

3 Maja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 maja 2019 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji 228. 

rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Przedstawione zostały okoliczności uchwalenia konstytucji z 1791 roku  

i jej znaczenie dla Polski. 

Na program składały się m.in.: wiersze, piosenki, prezentacje 

multimedialne. 

W uroczystości udział wzięli: dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie ZST. 

W programie uroczystości wystąpili uczniowie z klasy 1KB. 

MK. 
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Drugie miejsce lekkoatletów z Nysy 
 

W dniu 16.05.2019 r. na Miejskim 

Stadionie Lekkoatletycznym im. 

Opolskich Olimpijczyków w Opolu, 

mimo mało sprzyjającej aury, 

odbyła się Wojewódzka 

Spartakiada Lekkoatletyczna. 

 

Do rywalizacji przystąpiła 

młodzież ze wszystkich jednostek 

OHP województwa opolskiego. 

Uczestnicy rywalizowali  

w sześciu konkurencjach wśród 

dziewcząt i chłopców.  

Na rozgrzewkę odbyły się biegi 

krótkie – 100 m w obu 

kategoriach, następnie biegi 200m dziewcząt i 400m chłopców oraz dystans koronny 1500m. 

Rozegrano również konkurencje techniczne: pchnięcie kulą, rzut piłeczką palantową.  

Nad przebiegiem rozgrywek czuwali sędziowie z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 

Drugie miejsce drużynowo wywalczyła ekipa z Nysy, której trzon stanowili uczniowie ZST w Nysie 

w składzie: Gabriela Klimczak, Marta Wilk, Natalia Płoskonka, Daniel Błachut, Miłosz Drewniak, 

Jakub Klimczak. 

Gratulujemy wysokiej formy!!! 
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Patroni Roku 2019 w bibliotece 
 

 

Dnia 14 maja, w ramach 

współpracy z Nyskim Hufcem 

Pracy, w bibliotece szkolnej 

odbyły się zajęcia dla klasy 2 F 

zatytułowane „Patroni Roku 

2019- Gustaw Herling-

Grudziński, Anna 

Walentynowicz, Stanisław 

Moniuszko”. 

Pani Marta Seniura zapoznała 

uczniów z życiem i twórczością Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, a następnie 

czytane były cytaty z twórczości pisarza. Młodzież obejrzała film biograficzny  

o Annie Walentynowicz  i uzupełniała krzyżówkę z wykorzystaniem tekstu  

o bohaterce. Hasłem przewodnim było słowo  ”Wolność”. Po  zakończeniu , 

wszyscy układali symbole patriotyczne z biało- czerwonych elementów. Niezwykle 

ciekawym punktem zajęć było obejrzenie prezentacji multimedialnej  

z ciekawostkami z życia Moniuszki oraz wspólne odśpiewanie pieśni kompozytora 

„Prząśniczka”. Zajęcia zakończyły się słodkim poczęstunkiem ufundowanym przez 

Hufiec Pracy. 

Opracowała; H. Chowałko 
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Europass- Mobilność dla maturzystów 

 

26 kwietnia br., podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego dla klas czwartych, ośmioro 

maturzystów otrzymało z rąk Pani Dyrektor Izabeli Żukowskiej Certyfikat EUROPASS 

MOBILNOŚĆ.  

Dokument Europass- Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych 

w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego przez szkołę. Przedstawia opis 

wykonywanych czynności i zadań oraz umiejętności i kompetencji (zawodowych, językowych, 

organizacyjnych i społecznych) zdobytych przez 

posiadacza Europass- Mobilność w trakcie wyjazdu 

zagranicznego. Dokument Europass- Mobilność 

potwierdza Krajowe Centrum Europass na wniosek 

polskiej instytucji organizującej kształcenie, praktykę 

lub staż. 
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Dzięki certyfikatowi nasi stażyści będą mieli większą 

szansę na wymagającym rynku pracy, a nowe 

doświadczenia zdobyte podczas stażu wpłynęły na ich 

osobisty rozwój, zwiększyły ich kreatywność, a przede 

wszystkim podniosły kompetencje językowe i zawodowe. 

 

 

 

 

Projekt „Zawodowo mobilni- rozwój, doświadczenie, 

lepsza praca”  jest realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Nysie przy wsparciu 

finansowym (w wysokości 52 400 €) uzyskanym  

w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Środki te zapewniają całkowicie bezpłatny 

udział młodzieży w projekcie, którego autorkami są: mgr Anna Lewicka i mgr Angelika Bartoszek- 

Koza. 

Opracowanie: Halina Chowałko 

 

„Bezpieczny w Pracy” 

Uczniowie klasy II Zespołu Szkół Technicznych w Nysie  

w dniu 26.04.2019 r. wzięli udział w wojewódzkich 

eliminacjach konkursu „Bezpieczny w Pracy”. Uczniowie 

rywalizowali z 22 innymi uczestnikami OHP z województwa 

Opolskiego. Uczeń klasy II W, Dawid Wadas zajął I miejsce  

w w/w konkursie jednocześnie dostając się na Ogólnokrajowe 

eliminacje, które odbędą się w maju bieżącego roku. Dawidowi 

towarzyszyła koleżanka z równoległej klasy Dominika Twardy, 

która po zaciętej dogrywce o III zajęła ostatecznie IV miejsce. 

Poziom wiedzy młodzieży na temat zasad BHP jest wysoki.  Uczniowie jako młodociani 

pracownicy powinni znać swoje prawa i obowiązki, a także wiedzieć jak się zachować by 

zapobiegać wypadkom w miejscu pracy. 

Gratulujemy, wzorowej postawy! 
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KĄCIK FRYZJERSKI  

Konkursie „Najsprawniejszy w zawodzie –fryzjer”. 

 

 

12 uczestniczek  z Opolszczyzny wzięło udział  w konkursie „Najsprawniejszy w zawodzie –fryzjer”. 

Konkurs   organizowany ze współpracy  Hufcem Pracy  . Konkurs odbył się 26.04.2019 w Zespole 

Szkół Nr 1 w Kędzierzynie- Koźlu.  

Celem konkursu było m.in. sprawdzenie poziomu przygotowania do zewnętrznych egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz zaznajamianie młodzieży z procedurami  

i przebiegiem tych egzaminów zawodowych. 

Konkurs składał się z części: teoretycznej oraz praktycznej podczas której uczestniczki musiały 

wykonać na główkach fryzjerskich fale i loczki oraz fryzury koktajlowe. 

 

Naszą szkołę reprezentowały: Anna Preussner, Natalia Preussner, Marta Wilk.  

 

MK 
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Ogólnopolski Konkurs 
Języka Angielskiego 
ENGLISH ACE 

 

Konkurs ten odbył się 6 marca 2019  (w środę). Fani języka 
angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych mieli okazję wziąć 
udział w tym konkursie, który odbył się w macierzystych szkołach uczestników. 

Zespół Szkół Technicznych w Nysie reprezentowało 13 uczniów z 4 klas technikum. Troje z nich 
Wojciech Wróbel, Grzegorz Trzeciak i Mateusz Lisowski uzyskało ponad 70% możliwych punktów  
i zostało wyróżnionych. 

Pozostali przekraczając próg 50%  otrzymali dyplomy uczestnictwa. 

Zwycięzcą w naszej szkole został Wojciech Wróbel uzyskując wynik 75%   (168 punktów na 224), 
 4 miejsce w województwie i 116 w kraju. 

Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą 
wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje 
talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste. 

Konkurs jest chętnie wykorzystywany przez nauczycieli języka angielskiego jako instrument 
motywujący uczniów do rozwijania sprawności językowych oraz podejmowania intelektualnych 
wyzwań. Pozwala również diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać 
ich uzdolnienia i talenty językowe. 

Udział w konkursie pomaga uczestnikom zdobyć dodatkowe punkty w staraniach o przyznanie 
stypendiów oraz ułatwia osiąganie lepszych wyników w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu  
i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej. Materiał językowy ujęty w testach 
konkursowych uwzględnia podstawę programową. Konkurs promuje i premiuje osiągnięcia 
uczniów i ich szkół poprzez wręczanie nagród i dyplomów wyróżnień oraz publikację rankingów 
konkursowych. 

Gratulujemy. 
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SZKOLNY KWARTALNIK INFORMACYNY  

 
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku 
szkolnym 2018/2019 
 
Kwiecień  
•Dzień dobrych uczynków 
 

 Maj 
•Dzień zdrowia 

Czerwiec 
•Rozstrzygnięcie konkursu na Top Ucznia 2018/2019 roku oraz „Super klasy”2018/2019 

 

 

                

 Zapraszamy serdecznie.                                                                         

 
 
 
 
 
 
 

 
Zespół redakcyjny:  Haręża Dominika,  Masłej Kamila, Szostopal Weronika,  

 
Skład komputerowy: mgr Magdalena  Kruk-Cieślik, 

 
Opiekunowie pisma: mgr  Marta Kufieta, mgr Magdalena Kruk-Cieślik 


