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GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO - WETERYNARYJNYCH  
W TRZCIANIE                 LISTOPAD 2015 
 
 
 

 
 

W numerze: 
- obchody 70 - lecia szkoły 
- inauguracja nowego roku 
szkolnego 
- kryta ujeżdżalnia dla koni 
- wyjazd maturzystów do 
Częstochowy 
- relacja z Pleneru Kulturalnego 
- nowi nauczyciele, nowi uczniowie 

- kalendarium roku szkolnego 2015/ 
2016 
- wybory samorządu szkolnego 
- relacja z zabawy "półmetkowej" 
- i wiele, wiele innych artykułów...... 
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Inauguracja nowego roku szkolnego 2015/2016 
 

Nowy, szczególny rok dla 
Zespołu Szkół Techniczno-
Weterynaryjnych w Trzcianie.  
 
 W Zespole Szkół Techniczno-
Weterynaryjnych pierwszego września 
2015r. odbyła się uroczysta 
inauguracja roku szkolnego 2015/2016.  
 
Jak mówi pan dyrektor mgr inż. 
Janusz Jakubek: "Będzie to rok 
szczególny dla ZSTW. Nie tylko ze 

względu na obchody 70-lecia szkoły, ale także z uwagi na zakończenie ogromnej 
inwestycji ( finansowanej przez Powiat Rzeszowski) wartej niemal 2 mln złotych –krytej 
ujeżdżalni dla koni. Już niebawem zostanie oddany do eksploatacji, jeden z ładniejszych 
obiektów w kraju".  
 
Obchody 70-lecia 
szkoły 
 19.09.2015r. 
obchodzona będzie 70 –
ta rocznica powstania 
placówki. Swoją 
obecnością zaszczycą 
nas dostojni goście.  W 
murach szkoły spotkają 
się absolwenci, 
emerytowani 
nauczyciele, 
wychowawcy, 
pracownicy szkoły. W 
uroczystościach będą 
brać udział nasi 

uczniowie.  
 
 W tym roku 
szkolnym do ZSTW 
przybyło 117 
pierwszoklasistów. 
 Będą oni z dumą uczęszczać do Technikum Weterynaryjnego, Technikum Żywienia i 
Usług Gastronomicznych, Technikum Usług Fryzjerskich, Liceum Ogólnokształcącego 
ucząc się pod okiem najlepszych pedagogów. 
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 Do ich grona w tym roku szkolnym dołączyli: mgr Robert Borkowski- nauczyciel 
historii, lek. wet. Kamila Szczepaniak- nauczyciel przedmiotów zawodowych w 
Technikum Weterynarii, mgr Joanna Cieślak- nauczyciel przedmiotów 
zawodowych w Technikum Weterynarii, Anna Kazanowska- nauczyciel 
przedmiotów zawodowych w Technikum Usług Fryzjerskich. 
 
 Młodzież będzie mogła korzystać z jakże szerokiej gamy kursów, zajęć pozalekcyjnych, 
staży krajowych i zagranicznych i innowacji pedagogicznych.   
Sześćdziesięciu sześciu uczniów klas pierwszych zamieszka w internacie szkolnym, co z 
pozostałymi mieszkańcami stanowi liczbę 209 wychowanków.   
Bez cienia przesady można stwierdzić, że internat po gruntownym remoncie spełnia standardy 
renomowanego hotelu.   
 
Cele i zadania na nowy rok szkolny 
 
 Pan mgr inż. J. Jakubek ma wiele inspirujących pomysłów na ten znamienny w historii 
szkoły rok. Priorytetem będzie podwyższenie poziomu dydaktycznego szkoły.  Dyrektor 
poprosił uczniów, aby od początku przyjęli właściwą postawę do obowiązków szkolnych. 
Wspólna praca nauczycieli i uczniów przyniesie oczekiwany sukces, czyli wysokie wyniki 

szczególnie egzaminu 
maturalnego. 
Zaproponował, aby 
listopad uczynić 
miesiącem, w którym 
żaden uczeń nie otrzyma 
oceny niedostatecznej. 
„Gł ęboko wierzę, że się 
uda”  – mówi pan dyrektor 
– tak jak udało się 
doprowadzić do realizacji 
wielu projektów.  
 
Zatem rozpoczynamy  
nowy rok szkolny.   
 
 
 

zdjęcia: mgr inż. Jacek Szumilas, tekst: mgr Barbara Binduga. 
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JUBILEUSZ 70 - LECIA  
ZESPOŁU SZKÓŁ  
TECHNICZNO-

WETERYNARYJNYCH  
W TRZCIANIE 

 
Każdy jubileusz to 
połączenie tradycji z 
nowoczesnością, 
doświadczenia z młodością, 
wspomnień z planami. 
 
 

19.09.2015r.  w Zespole 
Szkół Techniczno- 
Weterynaryjnych w 
Trzcianie miało miejsce 
szczególne wydarzenie –   
Jubileusz 70 –lecia  
Szkolnictwa Zawodowego 
w Trzcianie. Inicjatorami 
tej uroczystości było 
zacne grono byłych 
absolwentów na czele z 
panem dyrektorem mgr 
inż. Januszem 
Jakubkiem.  Komitet 
Organizacyjny dokonał 
tytanicznej pracy, aby 
wszyscy uczestnicy Zjazdu mogli poczuć się wyjątkowo.  

Obchody70 –
lecia 
rozpoczęły się 
Mszą Św.  w 
kościele św. 
Wawrzyńca w 
Trzcianie 
celebrowaną 
przez biskupa 
Radosława 
Zmitrowicza, 
homilię 
wygłosił 
najstarszy z 
absolwentów 
ks. Jan Pysz. 
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We Mszy św. uczestniczyli 
również ks. proboszcz Janusz 
Winiarski, ks. absolwent - 
Grzegorz Złotek, ks. katecheta 
Tomasz Bierzyński.  Oprawę 
liturgii urozmaicił śpiew chóru  
"Cantus". 
 
Oficjalna cześć uroczystości 
miała miejsce na sali 
gimnastycznej ZSTW. 
Rozpoczęli j ą konferansjerzy, a 
w tej roli 
mgr Małgorzata Syrda- 
nauczyciel języka polskiego/ 

związana ze szkołą od ponad 25 
lat / oraz absolwent a 
jednocześnie nauczyciel 
przedmiotów zawodowych 
 w Technikum Weterynarii 
 mgr inż. Jakub Cygan.  
Zaproszonych gości przywitał  
i  przypomniał historię szkoły 
„człowiek z pasją”, człowiek, 
który żyje życiem szkoły, jest 
ona jego drugim domem. – był 
jej uczniem, nauczycielem a od 
1998 pełni funkcję dyrektora 
przez duże „D”–mgr inż. 
Janusz Jakubek. 
Opowiedział o tych wszystkich, którzy tworzyli to miejsce od początku, czyli od roku 1945 do 
2015 roku. O zmianach nazw tej instytucji.  Wymieniał niemal wszystkie inwestycje czynione 
przez kolejnych dyrektorów.  Wspominał tych, którzy odeszli na "wieczną emeryturę". 

Pan Dyrektor nie zapomniał 
wymienić sukcesów wszystkich 
uczniów. Wysokie miejsca jakie 
zajmowali na licznych konkursach 
i olimpiadach w skali kraju. 
Podróż w czasie zakończył 
przedstawieniem aktualnych 
wydarzeń z życia szkoły.  
Następnie, na ręce Pana 
Dyrektora, popłynęły słowa 
uznania od przedstawicieli władz 
oraz zaproszonych gości. Wśród 
nich znaleźli się pan Wicestarosta 
Starosta Powiatu Rzeszowskiego 
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pan Marek Sitarz, członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego –pan Tadeusz Pachorek, Wójt 
Gminy Świlcza pan Adam Dziedzic, przedstawiciel biura posła do Parlamentu Europejskiego 

Stanisława Ożoga 
pani Marta 
Stasiowska, 
przedstawicielka 
Podkarpackiego 
Kuratorium Oświaty 
p.  Małgorzata 
Nowińska –Zgurska- 
kierownik Wydziału 
Nadzoru 
Pedagogicznego. 
Wśród gości obecni 
również byli 
przedstawiciele 
Uniwersytetu 

Rolniczego w Krakowie z panem dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji prof. 
dr hab. Krzysztofem Ostrowskim, przedstawiciele absolwentów: pan dr Stanisław Dziedzic 
oraz inż. Bolesław Pysz. 
 
Symbolicznym i na pewno wzruszającym wydarzeniem było wręczenie emerytowanym już 
nauczycielom medali za 
zasługi na rzecz szkoły. 
Uhonorowani nagrodami 
(dyrektora i Starosty 
Rzeszowskiego) zostali 
również nauczyciele aktualnie 
pracujący w ZSTW.    
 
Na zakończenie wszyscy mogli 
posłuchać i obejrzeć występ 
Zespołu Pułanie. Jest on 
niewątpliwie częścią historii 
szkoły. Jego współtwórcą 

fundatorem 
strojów był 
mgr inż. 
Janusz 
Jakubek.    
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Wszyscy zgromadzeni byli świadkami 
inscenizacji słowno- muzycznej pt.” Na 
skrzydłach marzeń”przygotowanej przez 
koło teatralne prowadzone przez panie:mgr 
Bożenę Kokoszkę i mgr Joannę Patro.  
 Dzięki młodym aktorom Absolwenci 
mogli się przenieść do krainy wspomnień.  
 
 
 
 

Spektakl zatytułowany „Na skrzydłach marzeń”  
składał się z dwóch odsłon. Pierwsza nawiązywała 
do czasów wojny, początków istnienia szkoły. 
Miała charakter wspomnieniowy. Ukazywała 
kolejne etapy ”budowania” tej placówki 
edukacyjnej. 
 Druga odsłona miała formę musicalu. 
Przedstawiał szkolną egzystencję w ujęciu 
liryczno- nostalgicznym. Łącznikiem obu części 
były metaforyczne skrzydła „ikaryjskie”, 
symbolizowały one wysokie loty –szkoła od 
zarania stawiała sobie szlachetne cele. Co więcej 
czyniła wszystko, aby im sprostać.  

W spektaklu wykorzystano ciekawe rekwizyty, oryginalne zabiegi organizacyjne. Uwagę 
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widza przykuwała też prosta, ale wymowna inscenizacja(lustra, bańki mydlane, skrzydła) 
Piosenki wkomponowane w narrację zdynamizowały akcję przedstawienia. 
Godna podkreślenia była gra aktorska, mimo, iż uczniowie stanęli przed nie lada wyzwaniem 
sprostali mu w sposób imponujący. Spektakl spotkał się z ciepłym przyjęciem gości jak i 
byłych absolwentów. Skłonił do refleksji i zadumy nad tym wszystkim co bezpowrotnie 
minęło, ale przecież odcisnęło trwały ślad w ich sercach. 
Oficjalna część zjazdu absolwentów zakończyła się uroczystym obiadem w internacie 
szkolnym.  
Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością, doświadczenia z młodością, 
wspomnień z planami.  
Zjazd był doskonałą okazją nie tylko do spotkania po latach i integracji absolwentów, a także 
do refleksji nad historią szkoły i perspektywami jej rozwoju.   
 
tekst: mgr Barbara Binduga 

Wycieczka do Warszawy 
 W dniach 23-24 października 2015r. 
członkowie szkolnego Koła Teatralnego wraz z 
opiekunami, p. mgr Bożeną Kokoszką i p. mgr 
Joanną Patro wybrali sie na wycieczkę do Warszawy. 
Ta oferta krajoznawczo - turystyczna to forma 
nagrody dyrektora szkoły za całoroczną pracę 
uczniów nad spektaklempt:, "Na skrzydłach marzeń" 
zrealizowanego na okoliczność jubileuszu 70- lecia 
Zespołu Szkół Techniczno - Weterynaryjnych w 
Trzcianie. Istotnie, premia zasłużona, bo 
dwuczęściowe widowisko wymagało sporego 
wysiłku ze strony szkolnych adeptów sztuki słowa i 
ich menagerów, a dodatkowo, premiera teatralna 
spotkała się z żywym aplauzem ze strony 
wielopokoleniowej publiczności absolwentów i 
dostojnych gości.  
 Dwudniowy pobyt w stolicy wypełniony był po 
brzegi! Wycieczkowicze zostali ubogacenirefleksją 

historyczno - patriotyczną.  Na trasie zwiedzania znalazły sie cenne relikty dalszej i bliższej 
przeszłości: Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski, Starówka z warszawską 
Syrenką i Kolumną Zygmunta III Wazy, Pomnikiem Małego Powstańca Warszawskiego, 
Krakowskie Przedmieście z Grobem Nieznanego Żołnierza i wiekowymi świątyniami, Pałac 
Kultury i Nauki, XVIII - wieczne Łazienki Królewskie z Zamkiem na Wodzie i licznymi 
pamiątkami doby stanisławowskiej. Ale też zachwycająca współczesność: Nowy Świat z 
aeropagiem butików i markowych sklepów, warszawskie metro z ciekawymi iluminacjami 
podziemnymi i awangardowym Stadionem Narodowym, którego widok zapiera dech w 
piersiach.  
 Uczniowie - turyści oraz ich opiekunowie opuszczali stolicę z nostalgią, w 
przeświadczeniu, że kiedyś tu powrócą, aby raz jeszcze móc wczytywać się w zawiłą 
warszawską historię i oczywiście, dać się porwać ekscytującemu "dziś". 
           tekst : uczestnicy wyjazdu 
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Maturzyści w Częstochowie 

 
 W dniu 25.09 2015r. w piątek tegoroczni maturzyści z Zespołu Szkół Techniczno-
Weterynaryjnych w Trzcianie uczestniczyli w corocznej Pielgrzymce na Jasną Górę. 

 
Ks. Janusz Winiarski 
proboszcz parafii św. 

Wawrzyńca w 
Trzcianie, a także 

nauczyciel religii zabrał 
uczniów kl. III Liceum 
Ogólnokształcącego, IV 

Technikum 
Weterynarii, IV 

Technikum Geodezji, 
IV Technikum Usług 

Fryzjerskich na 
spotkanie z Matką 

Boską Częstochowską. 
Młodzież wyruszyła 

skoro świt, 
wypełnionym do 

ostatniego miejsca autokarem. O godz. 10.00 ksiądz proboszcz odprawił Drogę Krzyżowa na 
wałach Jasnej Góry. Następnie w murach częstochowskiej Bazyliki wysłuchali zmuszającej 
do głębokich refleksji katechezy ks. dr Krzysztofa Golasa.Wzięli także udział Nabożeństwie 
Pokutnym. Na zakończenie w Kaplicy uczestniczyli w uroczystej Mszy Św. celebrowanej 

przez biskupa Edwarda Białogłowskiego. 
 
Po jej zakończeniu uczniowie 
pod opieką nauczycieli: pani 
Marioli Kuduk, pani Barbary 
Bindugi i pana Marka 
Maksymowicza udali się do 
autokaru, aby wyruszyć w 
drogę powrotną. Ok  godziny 
21.00 zmęczeni, ale 
natchnieni łaską Matki 
Boskiej wrócili do domów.  
 
 
zdjęcia: mgr Mariola Kuduk 
tekst: mgr Barbara Binduga 
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Plener Kulturalny: 

Szlakiem Dziedzictwa Kulturowego 
 Już po raz jedenasty 
Starostwo Powiatowe w 
Rzeszowie zorganizowało 
Plener Kulturalny: 
Szlakiem Dziedzictwa 
Kulturowego.   
 
Siedmioro najlepszych 
uczniów z Zespołu Szkół 
Techniczno-Weterynaryjnych 
w Trzcianie w dniach 29-
30.09.2015r.odwiedziło 
malownicze tereny 
Lubelszczyzny.  
Program zwiedzania 
wypełniony był po brzegi. 

Pierwszym punktem było Miasto Lublin , 
gdzie młodzież odwiedziła Muzeum 
Lubelskie mieszczące się na zamku. Tam 
obejrzeli Kaplicę Trójcy Świętej, basztę oraz 
Galerię Malarstwa Polskiego z XVII – XIX 
w. W galerii podziwiali m. in. wspaniały 
obraz Jana Matejki „Unia Lubelska” 
namalowany dla upamiętnienia 300. rocznicę 
unii Polski i Litwy zawartej na sejmie w 
Lublinie w 1569 r. 
  
Następnie udali się na spacer przez Stare 
Miasto do Bramy Krakowskiej, w której 
zwiedzili Muzeum Historii Miasta Lublina. 
Na zakończenie pobytu w Lublinie zapoznali 
się z tragiczną historią niemieckiego obozu 
koncentracyjnego na Majdanku. Zapalili 
znicze przy Mauzoleum i zadumali się nad 
okrutną zbrodnią ludobójstwa zaplanowaną i 
przeprowadzoną przez Niemców w latach II 
wojny światowej. 
Nocleg organizator zaplanował w Szkolnym 
Schronisku Młodzieżowym „Pod 
Wianuszkami” w Kazimierzu Dolnym. 
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 W drugim dniu 
pleneru zaplanowano 
zwiedzanie Dęblina. W 
tej miejscowości 
uczniowie zapoznali się 
z historią cytadeli 
Twierdzy Dęblin, w 
której znajduje się 
obecnie 1 Dębliński 
Batalion Drogowo – 
Mostowy Wojska 
Polskiego. Dzięki 
uprzejmości członków 
Towarzystwa 

Przyjaciół Dęblina młodzież zwiedziła wystawę „Historia Twierdzy Dęblin” zorganizowaną w 
pomieszczeniach Bramy Lubelskiej. 
 
 Kolejnym zaplanowanym punktem pleneru była wizyta na cmentarzu wojskowym 
„Balonna”, na którym spoczęli m. in. legioniści Piłsudskiego polegli w trakcie I wojny 
światowej, żołnierze 15 pułku piechoty „Wilki” oraz polegli w wojnie polsko – bolszewickiej. 
To właśnie znad przepływającego przez Dęblin Wieprza ruszyła polska ofensywa w 1920 r., 
która zakończyła się wspaniałym zwycięstwem oręża polskiego, cudem nad Wisłą. 
Na zakończenie pobytu w Dęblinie młodzież spacerowała i słuchała wykładu profesora w 
Muzeum Sił 
Powietrznych. 
 
 Po zapoznaniu 
się z historią lotnictwa 
ruszyli w stronę 
Nałęczowa. W 
Nałęczowie odwiedzili 
najstarsze muzeum 
literackie na ziemi 
lubelskiej – Muzeum 
Stefana Żeromskiego 
mieszczące się w 
dawnej pracowni 
pisarza oraz 
znajdujące się nieopodal Mauzoleum Adasia Żeromskiego, przedwcześnie zmarłego syna 
pisarza. Był to ostatni punkt programu tegorocznego pleneru. 
 
 Każdy z uczestników wyjazdu otrzymał upominek w postaci okolicznościowej koszulki 
oraz dyplomu. 
 
Mgr B. BindugaZdjęcia: pan Marcin Tupaj 
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KRYTA 
UJEŻDŻALNIA 

DLA KONI 
 
Przy naszej szkole powstała 
pierwsza na Podkarpaciu 
ujeżdżalnia dla koni. Uczniowie 
Technikum Weterynaryjnego 
będą mieli możliwość 
uczęszczania na zajęcia z 

hipoterapii, tu odbywać się 
będą  zajęcia praktyczne, tu 
we wspaniałych warunkach 
przebywać będą konie. 
Inwestorem obiektu jest 
Starostwo Powiatowe w 
Rzeszowie. Koszt tego 
przedsięwzięcia to ok. 2 mln 
zł. 
Od niedawna weterynaria w 
Trzcianie cieszy się jeszcze 
większą popularnością. 

Wprowadzono tu hipoterapię, czyli rehabilitację psychoruchową, którą prowadzi 
się z udziałem konia. 
- Uczniowie w klasie drugiej i trzeciej mają dodatkowo po trzy godziny w 
tygodniu zajęć z hipoterapii, za które płaci rzeszowskie starostwo powiatowe 
[prowadzące szkołę - red.] - wyjaśnia dyrektor Janusz Jakubek.  
 
Zajęcia są więc bezpłatne dla 
uczniów, którzy dzięki temu 
wraz z dyplomem technika 
weterynarii zdobywają w 
Trzcianie także kwalifikacje 
do prowadzenia hipoterapii. - 
Po dwuletnim szkoleniu 
przystępują 
do egzaminu państwowego 
instruktora rekreacji 
ruchowej specjalność 
hipoterapia, po którym mogą 
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pracować w zawodzie hipoterapeuty - wyjaśnia Rafał Pirga. 
 
 
Efekt jest taki, że zainteresowanie nauką w technikum weterynaryjnym w 
ostatnich latach bardzo wzrosło. Do szkoły w Trzcianie przyjeżdżają uczniowie z 
różnych stron Polski: Lubelszczyzny, Świętokrzyskiego, Małopolski, a z 
Podkarpacia są uczniowie od Przemyśla, przez Jarosław, Lubaczów, po Sanok. 
Przeważają wśród nich dziewczyny. - W podstawie programowej jest nauka jazdy 

na ciągniku, z czego one 
najbardziej się cieszą - mówi 
dyrektor Jakubek. 
Uczniowie pochodzą z 
rodzin, które prowadzą 
gospodarstwa rolne czy 
agroturystyczne. - Wielu z 
nich to pasjonaci koni, 
niektórzy mają własne konie 
i chcą je u nas hotelować. 
Karmę przywożą swoją, a 
rano przed lekcjami wstają i 
idą do stajni karmić i czyścić 

konie - opowiada dyrektor. 
- W ubiegłym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy także kurs instruktora jazdy 
konnej. Chcemy to kontynuować, bo uczniowie już pytają, kiedy powtórzymy ten 
kurs. Chcemy to robić również w przyszłości. Będziemy się ubiegać o przyznanie 
II kategorii Polskiego Związku Jeździeckiego, by można było tu organizować 
zawody, sparingi. Chcemy też utworzyć uczniowski klub sportowy, bo nasi 
uczniowie chcą pokazywać się na zawodach - mówi Rafał Pirga. 
W planach jest także budowa nowej stajni przy maneżu, tylko dla koni. - Teraz 
mamy pięć koni, w przyszłości chcemy ich mieć siedem-osiem. Jesteśmy na etapie 
projektowania budynku stajni, będzie w nim zaplecze socjalne z ogrzewanymi 
łazienkami i szatniami dostosowanymi do potrzeb niepełnosprawnych - mówi 
dyrektor Jakubek. 
A kiedy stajnia już powstanie, dyrektor chce zrealizować kolejny plan. - 
Zamierzamy stworzyć tu minizoo. Obok szkoły są żłobek i przedszkole. Dzieci, 
gdy wychodzą na spacer, przychodzą oglądać nasze zwierzęta i bardzo się tym 
cieszą. Minizoo byłoby więc nie tyle reklamą naszej szkoły, chcemy prowadzić 
edukację przez obcowanie ze zwierzętami od najmłodszych lat - mówi dyrektor 
Jakubek.  
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Z ŻYCIA SZKOŁY.....KALEJDOSKOP 
 

• W nowym roku szkolnym naukę w Zespole Szkół Techniczno - Weterynaryjnych 
rozpoczęli: 

uczniowie klasy I Technikum Usług Fryzjerskich 
uczniowie klasy I Technikum Weterynarii 
uczniowie klasy I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 
oraz 
uczniowie klasy I Liceum Ogólnokształcącego. 
Społeczność uczniowska ZSTW serdecznie wita nowoprzybyłych i życzy Wam wielu 
niezapomnianych chwil w naszej szkole :) 
Do Grona Pedagogicznego dołączyli: 
mgr Robert Borkowski- nauczyciel historii, 
lek. wet. Kamila Szczepaniak- nauczyciel przedmiotów zawodowych w 
Technikum Weterynarii,  
mgr Joanna Cieślak- nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum 
Weterynarii, 
Anna Kazanowska- nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Usług 
Fryzjerskich 
 

• 8  września odbył się w naszej szkole KIERMASZ UŻYWANYCH 
PODRĘCZNIKÓW. Uczniowie mieli możliwość sprzedaży i zakupu podręczników 
podczas przerw międzylekcyjnych  po atrakcyjnych cenach.  
 

• 11 września odbyło się spotkanie dyrekcji i nauczycieli z rodzicami uczniów 
rozpoczynających naukę w Zespole Szkół oraz z rodzicami uczniów, którzy w maju 
2016 roku przystąpią do egzaminu dojrzałości. Dla  rodziców  uczniów klas pierwszych 
spotkanie miało charakter organizacyjny . Po spotkaniu ogólnym z dyrektorem szkoły 
mgr inż. Januszem Jakubkiem rodzice spotkali sie z wychowawcami swoich dzieci. 
Rodzice zostali zapoznani zasadami, regulaminami i dokumentami obowiązującymi w 
naszej szkole. Inaczej przebiegało spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych. 
Tutaj poinformowano rodziców o procedurach obowiązujących uczniów, którzy będą 
przystępować do egzaminów dojrzałości. 

• wrzesień - Gratulujemy  uczniom  Technikum Weterynarii i Technikum Usług 
Fryzjerskich świetnie zdanych egzaminów kwalifikacyjnych.  
 

• We wrześniu również odbyły się również tradycyjne otrzęsiny klas pierwszych. Zabawę 
przygotowali uczniowie klas drugich, wraz z wychowawcami. Był to mile spędzony 
czas na zabawie, śmiechu, wzajemnym poznawaniu się, integracji. Po oficjalnym 
przyjęciu pierwszaków do grona naszej społeczności uczniowskiej na ich twarzach  
zakwitł uśmiech zadowolenia oraz pewność, że wybrali właściwą szkołę. 
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KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2015/2016  
Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2015 r.  
I semestr /19 tygodni/ od 01.09.2015 r. do 24.01.2016 r.  
II semestr /19 tygodni/ od 25.01.2016 r. do 24.06.2016 r. 
 Zimowa przerwa świąteczna od 23.12.2015 r. do 31.12.2015 r. 
 Ferie zimowe od 15.02.2016 r. do 28.02.2016 r.  
Wiosenna przerwa świąteczna od 24.03.2016 r. do 29.03.2016 r. 
 Ferie letnie od 25.06.2016 r. do 31.08.2016 r.  
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych (maturalnych): IV TG, IV 
TW, IV TUF/TŻiGD, III LO 29.04.2016 r. 
 Egzamin maturalny w sesji wiosennej / część ustna i część pisemna/ - od 
4.05.2016r. do 27.05.2016 r.  
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach: I Liceum 
oraz I-III Technikum - 24.06.2016 r. 
 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe /wiosenna / – etap pisemny - 
20.06.2016 r. godz. 12:00 etap praktyczny - 21.06.2016 r. do 22.06.2016 r.  
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: 1 Sesja - styczeń 2016r.: część 
pisemna – 14.01.2016 r. część praktyczna- 15.01.2016 do 26.02.2016r.  
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: 3 Sesja – maj, czerwiec 2016r.: 
część pisemna – 17.06.2016 r. część praktyczna- 23.06.2016 do 04.07.2016r. 
 Praktyki zawodowe: śródroczne - wiosenne : II TW - / 1 tyg./ od 09.05.2016 r. do 
13.05.2016 r. III TW - / 2 tyg./ od 09.05.2016 r. do 20.05.2016 r. III TŻiUG - / 4 
tyg./ od 09.05.2016 r. do 03.06.2016 r. III TUF - / 4 tyg./ od 09.05.2016 r. do 
03.06.2016 r. III TG - / 4 tyg./ od 09.05.2016 r. do 03.06.2016 r. IV TG - / 2 tyg./ 
od 05.10.2015 r. do 16.10.2015 r. IV TW - /1 tyg./ od 12.10.2015r. do 16.10.2015 
r. 
 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 
 − 18 września 2015 (piątek przed obchodami 70-lecia Szkoły) − 4 stycznia 2015 
(poniedziałek przed świętem Trzech Króli)  
− 5 stycznia 2015 (wtorek przed świętem Trzech Króli)  
− 2 maja 2014 (poniedziałek dzień pomiędzy Świętem Pracy 1-go maja, a 
Świętem Narodowym 3-go maja) 
 − 4 maja 2015 - środa (dzień, w którym odbywa się egzamin maturalny z języka 
polskiego w części pisemnej na poziomie podstawowym)  
− 5 maja 2015 - czwartek (dzień, w którym odbywa się egzamin maturalny z 
języka angielskiego w części pisemnej na poziomie podstawowym)  
− 6 maja 2015 -piątek (dzień, w którym odbywa się egzamin maturalny z 
matematyki w części pisemnej na poziomie podstawowym) 
 − 27 maja 2015 (piątek po święcie Boże Ciało) 
 * Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego (Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zm.). 
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Informacje przydatne każdemu uczniowi :) 
 

Przewodniczący Rady Rodziców ZS T-W w Trzcianie: Robert Borkowski  
KONTA RADY RODZICÓW:  
Podstawowe konto Rady Rodziców:38 8642 1126 2012 1126 9795 0001 

Dodatkowe konto Rady Rodziców:54 8642 1126 2012 1126 9795 0004 

 

Przewodniczący Samorządu Szkolnego: Jakub Szabarkiewicz kl.III TW 

Zastępcy: Sandra Skiba kl. II TWa,  

Klaudia Lisowska II TWb,  

Wiktor Babis ITW,  

Sekretarz: Paulina Małozięć ITW 

Skarbnik: Teresa Jagiełło II TWa 

 
 
 Internat Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych  
w Trzcianie  pracuje od godz. 14.00 w niedzielę do godz. 18.00 w piątek. 
  
 

Zapewniona jest całodobowa opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. 
Wychowankowie mogą pozostać w wolne dni na piątek/sobota/niedziela wyznaczone w 
semestrze  po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu przez rodzica  
 
 
Wykaz sobót i niedziel w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 

na które mogą zostawać wychowankowie w internacie po 
uprzednim potwierdzeniu tego faktu przez rodzica lub prawnego 
opiekuna u wychowawcy. 
  

11/12/13 - wrzesień 

25/26/27 - wrzesień 

09/10/11 - październik 

23/24/25 - październik 

06/07/08 - listopad 

13/14/15 - listopad 

20/21/22 - listopad 

27/28/29 - listopad 

04/05/06 - grudzień 

11/12/13 - grudzień 

18/19/20 - grudzień   

08/09/10 - styczeń 

15/16/17 - styczeń 

22/23/24 - styczeń 

29/30/31 - styczeń 

 


