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I nadszedł wrzesień. Wraz z nim rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Aż trudno 
uwierzyć, że tak szybko minęły wakacje. Znów szkoła i tyle miesięcy nauki, 
ale….. jest nadzieja, bo znów będą wakacje. 

Nowy rok rozpoczęliśmy w szkolnej sali gimnastycznej. To tam właśnie dyrektor w sposób niezwykle               
serdeczny powitał uczniów klas pierwszych, życząc im wielu sukcesów na ponadgimnazjalnym etapie                    
nauczania. Młodzież miała okazję poznać swoich wychowawców i nauczycieli poszczególnych                          
przedmiotów. Ponadto równie ciepło zostali powitani uczniowie klas starszych i nauczyciele. Po części                           
oficjalnej młodzież rozeszła się do swoich klas i tam spotkała się ze swoimi wychowawcami, którzy                   
wręczyli jej – niestety, ale tygodniowe rozkłady zajęć. 



Witamy w  naszych murach uczniów klas  pierwszych  

Technikum Pojazdów Samochodowych 
Andres Krystian Adrian 

Bazan Mateusz  
Bednarczyk Dawid  

Bracha Kamil  
Dąbek Mateusz Michał 
Dziedzic Kamil Bogdan 

Koszałka Bartłomiej  
Kowal Kamil Kacper 

Krawiec Dominik  
Kudyba Jakub Bartłomiej 
Maluga Sebastian Hubert 
Pasiak Marcin Władysław 

Porcja Krystian  
Puskarczyk Bartłomiej  

Pyć Kacper  
Sudoł Hubert  

Szydełko Eryk  
Uwakow Adrian Jordan 

Warchoł Sebastian Krystian 
Wójcik Bartłomiej 

Technikum Logistyczne 

Augustynowicz Odeta 
Cebula Ireneusz Oskar 

Kołcz Weronika  
Kowal Jakub  

Misiak Kacper Aleksander 
Pająk Natalia Joanna 

Sadło Piotr  
Szewczyk Jakub  

Wilewska Małgorzata Paulina 
Wolak Dariusz Kamil 

 
Technikum Handlowe 

Głuszak Aneta 
Konior Aneta 

Konior Mateusz  
Nowak Dominika  

Orłowska Marlena Joanna 

Drodzy pierwszoklasiści! 

WITAMY WAS W GRONIE PRAWDZIWYCH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY.                             
CHCEMY, ŻEBY DNI SPĘDZONE W SZKOLE BYŁY DLA WAS RADOSNE I SZCZĘŚLIWE. 



„Zadaniem dobrego nauczyciela jest uczyć tak, aby uczeń 
sam się zaczął uczyć!”  
Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia               
w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega                 
proces uczenia się, aby: 
• nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie, 
• uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć. 

Nauczyciel, który stosuje ocenianie kształtujące: 
Określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia 
Nauczyciel przed przystąpieniem do planowania lekcji zastanawia się, jakie cele chce zrealizować                             
z uczniami podczas lekcji. Określa też, co chce, aby uczniowie osiągnęli. Często cel, który stawia sobie               
nauczyciel, może być dla ucznia niejasny. Dlatego nauczyciel musi go tak sformułować, aby stał się on               
zrozumiały dla każdego ucznia. Pod koniec lekcji wraz z uczniami nauczyciel sprawdza, czy cel został 
osiągnięty. 
  
Ustala wraz z uczniami kryteria oceniania, czyli to, co będzie brał pod uwagę przy ocenie pracy ucznia 
Uczeń musi wiedzieć, co dokładnie będzie podlegało ocenie. Nauczyciel sam lub wraz z uczniami ustala                         
kryteria oceniania  - co będzie brane pod uwagę przy ocenianiu (NaCoBeZu). 
Czyli, co będzie dowodem na to, że cele zostały osiągnięte. 
Kryteria pomagają uczniom przygotować się do sprawdzianu oraz wykonać pracę tak, aby postawiony przez 
nauczyciela cel został zrealizowany. Nauczyciel konsekwentnie ocenia tylko to, co wcześniej zapowiedział. 
  
Stosuje efektywną informację zwrotną 
Nauczyciel zamiast stawiać ocenę sumującą przekazuje uczniowi komentarz do jego pracy. Dobra                            
informacja zwrotna jest sztuką, ale zawsze powinna zawierać cztery elementy: 

 wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 

 odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, 

 wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę, 
wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej. 
Informacja zwrotna musi być ściśle związana z kryteriami oceniania określonymi przed wykonaniem zadania 
(czyli z NaCoBeZu). 
  
Rozróżnia funkcje oceny sumującej i kształtującej 
Ocena sumująca ma znaczenie przy podsumowaniu wiedzy nabytej przez ucznia i zwykle ogranicza się do 
stopnia. Ocena kształtująca służy uczniowi do tego, aby uświadomił sobie, co zrobił dobrze, co źle i jak                 
może poprawić swoją pracę. Towarzyszy ona i pomaga uczniowi w trakcie procesu uczenia się. W ocenianiu 
kształtującym rozdzielamy ocenę sumującą od kształtującej, uczeń otrzymuje mniej ocen (stopni), a częściej 
informację zwrotną od nauczyciela czy kolegi. 
  
 

„UMYSŁ NIE JEST NACZYNIEM, KTÓRE TRZEBA NAPEŁNIĆ,                 
LECZ OGNIEM,  KTÓRY TRZEBA ROZNIECIĆ”– 

                                                                                 Plutarch 



Buduje atmosferę uczenia się, pracując z uczniami i rodzicami 
Warto poświęcić czas na dyskusję o tym, jak uczniowie się uczą i co pomaga im się uczyć. Atmosfera 
sprzyjająca uczeniu się przejawia się większym poczuciem własnej wartości uczniów, zaangażowaniem             
w proces uczenia się, samodzielnością, umiejętnością współpracy oraz świadomym i odpowiedzialnym 
uczeniem się. Rodzice są partnerami i pomocnikami nauczyciela w nauczaniu swoich dzieci. 
  
Potrafi formułować pytania kluczowe 
Pytania kluczowe to pytania, które skłaniają uczniów do myślenia. Takie pytania ukazują uczniom szerszy 
kontekst omawianego zagadnienia, zachęcają do poszukiwania odpowiedzi i silniej angażują w naukę. 
  
Potrafi zadawać pytania angażujące ucznia w lekcję 
Zadawanie pytań w ocenianiu kształtującym polega na włączaniu wszystkich uczniów w myślenie nad                 
rozwiązywaniem problemu postawionego przez nauczyciela. Ma temu służyć m.in.: 

 wydłużenie czasu oczekiwania na odpowiedź ucznia, 

 kierowanie przez nauczyciela pytania do wszystkich uczniów, a nie tylko do zgłaszających się, 

 poszukiwanie w parach odpowiedzi na pytania nauczyciela, 

 niekaranie za błędne odpowiedzi,. 
Zadawanie uczniom pytań „otwartych”. 
  
Wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską 
Uczniowie – na podstawie podanych kryteriów oceniania – wzajemnie recenzują swoje prace, dają sobie 
wzajemnie wskazówki, jak je poprawić. Ma to dwojaki sens: z jednej strony dobrze rozumieją kolegę,               
którego pracę sprawdzają, gdyż przed chwilą wykonywali to samo zadanie, a z drugiej – uczą się od 
swojego kolegi: ustalania kryteriów oceniania (co oceniam?) i umiejętności dawania informacji zwrotnej 
(jak to komunikuję?) 
Jeśli uczeń sam potrafi ocenić, ile się nauczył i co jeszcze musi zrobić, aby osiągnąć wyznaczony cel, to            
pomaga mu to w procesie uczenia się i czyni z niego aktywnego i odpowiedzialnego uczestnika tego              
procesu. 



POŻEGNANIE EMERYTÓW 

Uroczyście pożegnaliśmy odchodzących na emeryturę 

panią wicedyrektor Zespołu Szkół mgr Annę Błaż              

i Kierownika Warsztatów Szkolnych pana mgr Jana                

Madeja. Wszyscy pracownicy i nauczyciele wzięli udział                           

w wzruszającej uroczystości życząc im spełnienia marzeń 

na emeryturze.  

Dyrektor szkoły Edward Wołoszyn podziękował pani Annie Błaż i panu Janowi Madejowi za wiele lat 

owocnej pracy dla szkoły, pomoc w zarządzaniu szkołą, w utrzymaniu poziomu dydaktyczno                             

wychowawczego i kształcenia teoretycznego wraz z praktycznym. 

 
Cóż rzec można w takiej 

chwili, 
Gdy głos się łamie, a łzy 

twarz znaczą? 
Tak wiele wspólnych                   

doświadczeń, 
Tyle tu lat wypełnionych              

pracą... 

Próbujecie znaleźć w życiu 
własną drogę, 

odważnie spełniacie swoje 
wizje. 

Dlatego mimo bólu rozstania 
podziwiamy Waszą decyzję . 

Wiemy, że i Wam trudno 

odejść, 
od tych co dzień w dzień Ci 

towarzyszyli. 
Pozostają na szczęście            

wspomnienia, 
niech Was wspierają             

w trudnej chwili. 

Cząstką Waszego życia                

jesteśmy, 

więc o nas stale pamiętajcie. 

Bo my myśleć o Was                

będziemy, 

i w szarym dniu, i od święta... 

Najlepsze życzenia, to marzeń spełnienia. 
Bo cóż piękniejszego, niż właśnie                    
marzenia...? 
Wiek emerytalny po to jest nam dany, 
By realizować niespełnione plany.  

Gdy szaleństwo Was jednak znudzi , 
I zatęsknicie trochę do ludzi, 
Zapraszamy do nas serdecznie, 
Odwiedzajcie nas często - koniecznie!. 





HUMOR NA LEPSZĄ POŁOWĘ DNIA  



BARAN Jesień przyniesie wam fantastyczny nowy początek w postaci nowych miejsc pracy lub nowe              
głębokie, bogate emocjonalnie relacje. Zdrowie- problemy z kolanem i zaparcia mogą być kłopotem dla      
niektórych z was. Nowy etap w  karierze lub stosunku pracy jest przewidziany. Zwłaszcza taki, który będzie 
lepszy finansowo i da większą stabilność. 
 
BYK Jesień zapowiada pokonanie niektórych długotrwałych emocjonalnych i finansowych problemów. 
Karty doradzają, by być czujnym, gdy chodzi o to, co jesz bo mogą to być oznaki złego trawienia i zgaga              
z powodu jedzenia bogatego lub tłustych posiłków. Zrealizujesz jesienią coś o czym od dawna                     
myślisz-przystąp do działania. 
 
BLIŹNIĘTA Niepokój, nerwowy pośpiech mogą być bardzo problematyczne, bo działasz pod wpływem 
impulsu i może być to niezsynchronizowane z otoczeniem. O pieniądze nie będziesz się martwić, ponieważ 
teraz większość starych długów lub kwestie finansowe są bliskie usunięcia całkowicie. Wrzesień może             
okazać się dobrym czasem, jeśli chcesz zakopać topór wojenny. Nie wahaj się.  
 
RAK Daj sobie prawo spróbować różnych podejść, śmiałych i bezpośrednich, skromnych i pośrednich. 
Apodyktyczna osoba może wstrząsnąć twoim wizerunkiem. Nie musisz kopiować kogoś innego, by odnieść 
sukces swój. Otwórz drzwi i bądź sobą. Jeśli dobrze się przygotujesz, to możesz przeżyć wielką przygodą. 
Użyj tego miesiąca, aby nadrobić zaległości na telefony, listy lub e-mail. 
 
LEW Tarot wskazuje, że trzeba uważać na kobiety wokół siebie. Osoby postronne mogą podejrzewać, że 
nie jesteś całkowicie szczery... i może tak być, że te osoby nie są naprawdę szczere wobec ciebie. Należy 
być bardzo ostrożnym rozmawiając z każdym, kogo widzisz jako "kobieta innych", "mężczyzna innych"                
i być czujnym o tym, gdzie umieścić swoje podpisy i co piszesz na papierze lub za pomocą poczty                     
elektronicznej. 
 
PANNA Ktoś - może ktoś obcy - może okazać swą  pomoc w wielkim stylu. Wielu z was będzie mogło     
zamknąć drzwi na swoją przeszłość, troski, porażki... i być w stanie rozpocząć życie na nowo z sercem               
pełnym nadziei i radości. Bez względu na wiek lub etap w życiu. Psychicznie i fizycznie, będziesz cieszyć 
się świeżością i witalnością jak u noworodka!  
 
WAGA Jeśli uważasz, że nie możesz wydostać się z twoich kłopotów to znaczy, że jesteś wyczerpana               
emocjonalnie, psychicznie i fizycznie. Odpocznij. Zbadaj nowe możliwości w dziedzinie biznesu i handlu.                 
Miłość -zobaczysz nowe światełko w tunelu, dowartościuj się... 
 
SKORPION-Podróż lub zmiana miejsca zamieszkania jest prawdopodobnie w sierpniu lub najbliższych 
miesiącach do miejsca, gdzie jest woda. Jesteś samotny? To jest dobry czas na znalezienie miłości. Czy                
jesteś w związku? Cóż, więc czas na rozmowy o małżeństwie. Tarot pokazuje wiele radości i zabawy.  
 
STRZELEC-Możesz przerwać stare przyjaźnie i rozpocząć nowe z osobami, które mają podobne ideały                   
i komu możesz zaufać. Informacja ma władzę, gdy jest stosowna w danej sytuacji. Możesz ulec pokusie, aby 
uniknąć błędów, zachowaj czujność. Otrzymasz propozycję pracy, jeśli jej szukasz.  
 
KOZIOROŻEC-W pewnym momencie możesz usiąść na ławce w parku i myśleć o przeszłości...                     
dosłownie. Tarot pokazuje, że wielu z was będzie tracić cenny czas bezużytecznie i bezproduktywnie. Jeśli 
dużo chcesz osiągnąć, to możesz to osiągnąć tylko poprzez wyznaczanie celów...  
 
WODNIK-Finansowo, będziesz miał pewne niespodziewane wydatki, ale naprawdę nie zubożejesz na tyle 
by mieć problem materialny... Spotkasz się z miłą i pomocną osobą, która zajmuje się medycyną lub terapią 
alternatywną, taką jak Reiki i pomoże ci rozwiązać problem zdrowotny z przeszłości.  
 
RYBA- Tarot pokazuje, że wiele z was zajmie się tzw. "czyszczeniem śmieci" i oczyści swoje szafy, swoje 
umysły i swoje życie w ogóle, aby zrobić miejsce dla nowych istotnych rzeczy... Przed wami ważne podróże 
i odwiedziny osób istotnych. Czekasz na kogoś z zagranicy lub z daleka lub powrotu do związku z tobą,                  
powrotu nie będzie.  

HOROSKOP NA JESIENNĄ POGODĘ 


