
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 

W poniedziałek 02 września 2019 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 
2019/2020. W kościele parafialnym pod wezwaniem św. Wawrzyńca odbyła się msza św. 
w intencji uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny. Po jej zakończeniu wszyscy 
zgromadzili się w sali gimnastycznej naszej szkoły, gdzie odbyła się dalsza część 
inauguracji nowego roku szkolnego. W uroczystości uczestniczyli: Członek Zarządu 
Powiatu Pan Jan Mróz, Ks. Andrzej Szałęga, Dyrektor Zespołu Szkół w Żółkiewce Pan 
Stanisław Rogalski, wychowawcy, nauczyciele i uczniowie. 

Dyrektor ZS w Żółkiewce Pan Stanisław Rogalski serdecznie przywitał wszystkich 
zgromadzonych, przekazał najważniejsze informacje na temat organizacji pracy w nowym 
roku szkolnym i życzył wszystkim owocnej pracy. Po zakończonej uroczystości uczniowie 
udali się do klas, gdzie spotkali się z wychowawcami. 

 

 



 

 

 

 

 



Narodowe Czytanie 2019 

W poniedziałek 16 września we wspólnym czytaniu Nowel polskich wzięli udział 
uczniowie, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół w Żółkiewce. Podczas tegorocznej 
odsłony ósmej akcji Narodowego Czytania Para Prezydencka zaproponowała do  czytania  
8 lektur polskich:  

1. Dobra pani – Eliza Orzeszkowa 
2. Dym – Maria Konopnicka 
3. Katarynka – Bolesław Prus  
4. Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno 
Schulz 
5. Orka – Władysław Stanisław Reymont 
6. Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski 
7. Sachem – Henryk Sienkiewicz 
8. Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski 

Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu 
z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i  społeczeństwem. Ich zwięzła 
forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia 
w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. (…) Dziś teksty te nie straciły nic 
ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością 
i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć 
o naszej historii – napisał w specjalnym liście Prezydent RP Andrzej Duda. 
Organizatorami akcji w szkole byli: bibliotekarz i nauczyciel języka polskiego 

 

 

 



 

 

 

 

 



Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

Dnia 18.09.2019 r. obyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego, których 
celem było wyłonienie członków zarządu oraz opiekuna SU na nowy rok szkolny 
2019/2020. Każdy uczeń biorący udział w głosowaniu miał prawo do oddania głosu 
na kandydatów z listy uczniów wcześniej zgłoszonych do wyborów. 

Młodzież mogła zagłosować na jednego nauczyciela, który będzie pełnił funkcję opiekuna. 
Po zakończonym głosowaniu komisja przeliczyła głosy, które zostały oddane oraz 
wywiesiła wyniki na tablicy ogłoszeń. Następnie zostało zorganizowane zebranie, 
na którym wybrano przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza oraz 
przewodniczących poszczególnych sekcji. 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego został pan Dariusz Golec. 

 

 

 



 

 



" Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!" 
czyli kolejna edycja  AKCJI SPRZĄTANIA ŚWIATA  - międzynarodowej kampanii 

polegającej na zbiorowym sprzątaniu odpadów zalegających poza miejscami 
przeznaczonymi do ich składowania. 

 

Dnia 20.09.2019 r. w ramach akcji uczniowie klasy drugiej, trzeciej i czwartej pod opieką 
pani Katrzyny Podgórskiej – Szpyt przystąpili do zbiórki odpadów na terenie 
przylegającym do szkoły.  

Cele tegorocznej akcji: zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci”, dostrzeżenie ich 
surowcowego potencjału, zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz 
środowiska oraz promowanie segregacji odpadów. 

Efekt  zbiórki to zebrane odpady i czyste środowisko. 

 

 



 

 

 

 



Staże wakacyjne 2019 

W miesiącach lipcu i sierpniu 2019 roku 35 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Żółkiewce odbywało płatne wakacyjne staże zawodowe u pracodawców, realizowane 
w ramach projektu edukacyjnego „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym 
środowisku prac"  współfinansowanym przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, 
Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. 
W stażach uczestniczyło 25 uczniów Technikum kształcacego w zawodzie technik 
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz 10 uczniów w zawodzie technik ekonomista. 
Staże uczniów odbywały w wielu zakładach pracy na terenie województwa lubelskiego: 
WULKANIZACJA Podkościelny Krzysztof, Urząd Gminy Rudnik, Rudnik, FOXAN 
Zbigniew Lis, Urząd Gminy Wysokie, PHU DARPOL Dariusz Polski, Mechanika 
Pojazdowa Michnik Andrzej Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych 
BLACHARSTWO LAKIERNICTWO, SKLEP ART. PRZEMYSŁOWE "DORIS", 
Apteka LUXFARM sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Transportowe EMBUS, 
WULKANIZACJA Krzysztof Chyży, Koczkodaj AUTO-SERWIS, Przedsiębiorstwo 
Handlowe BIRMA Krzysztof Biziorek, CHOL-MASZ Cholewa Jerzy, Blacharstwo-
Lakiernictwo Janusz Lenart, Naprawa Maszyn Iwona Król, MAG BAR Auto Serwis 
Magdalena Manachiewicz, Sklep Artykuły Przemysłowe-Chemiczne Zofia Koman, Urząd 
Gminy Turobin, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BP Tour Piotr Brewczak, MASARNIA 
Sędziak Krzysztof, Biuro Rachunkowe TURDUS Edward Drozd. 
Dzięki temu wsparciu uczniowie zdobyli praktyczne doświadczenie z dziedziny 
mechanizacji rolnictwa oraz ekonomii. Poznali strukturę przedsiębiorstw oraz zasady 
funkcjonowania na konkurencyjnym rynku. Stażyści otrzymali wynagrodzenie za odbyty 
staż oraz ubrania robocze, wyżywienie i  zwrot kosztów dojazdu.  
 

 

 

 

 

 

 



Zjazd Absolwentów 

27.09.2019 r. Dyrektor i nauczyciele naszej szkoły spotkali się z  pierwszymi absolwentami 
Liceum Ekonomicznego w Żółkiewce. Zdawali oni swoją maturę 20 lat temu. 
W uroczystości wzięli też udział absolwenci młodszych roczników i byli nauczyciele 
szkoły. Organizatorami zjazdu byli absolwenci LE z 1999 i 2000 r. – Marcin Zając 
i Agnieszka Furmaga (Pudło) oraz nauczyciel ZS w Żółkiewce Katarzyna Podgórska-
Szpyt. Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzenia pierwszej siedziby szkoły, czyli Zespołu 
Dworsko-Pałacowego w Zaburzu. Dalsza część uroczystości odbyła się w gościńcu 
Maciejówka. 

Spotkanie po latach było źródłem wzruszeń i ciepłych wspomnień. Dawni uczniowie 
i nauczyciele wspominali wspólnie przeżyte dni, zapamiętane zdarzenia i  budowę nowego 
budynku szkoły.  

Obecny dyrektor szkoły Pan Stanisław Rogalski nie krył wzruszenia kierując ciepłe słowa 
do zebranych. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



III Festiwal Piosenki Patriotycznej 

22.09.2019 r. uczennica kl. II naszego Technikum Anna Pawłasek uczestniczyła w III 
Festiwalu Piosenki Patriotycznej, który odbył się w Turobinie. W festiwalu tym udział 
wzięło około 25 uczestników, w tym kilkanaście zespołów śpiewaczych z terenu 
Lubelszczyzny oraz wielu solistów z Turobina i ościennych gmin.  

Ania wykonała dwie piosenki: Arahja i Miejcie nadzieję. Występ naszej uczennicy bardzo 
podobał się publiczności i otrzymała wielkie brawa oraz liczne gratulacje, pamiątkowy 
dyplom, statuetkę festiwalu oraz nagrodę w postaci kosza słodyczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Międzynarodowe TargiMaszyn Rolniczych 
AGRO SHOW 2019 

W dniach 19.09.2019 - 20.09.2019 r. grupa 38 uczniów technikum mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki wraz z opiekunami uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Maszyn 
Rolniczych AGRO SHOW 2019 w Bednarach k. Poznania. 

Najważniejszym celem wyjazdu było zwiedzanie Międzynarodowej Wystawy Rolniczej 
AGRO SHOW organizowanej przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i  Urządzeń 
Rolniczych. Jest to miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn 
i urządzeń rolniczych. To również kompleksowa wystawa, podczas której swoją aktualną 
ofertę prezentują producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firmy z sektora 
finansowego i innych branż związanych z rolnictwem. Dzięki temu przybywający 
na AGRO SHOW mają możliwość zapoznania się z kompletną ofertą środków produkcji 
i usług dla rolnictwa. Mogą też spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami wszystkich 
liczących się instytucji i agencji związanych z branżą rolniczą. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nowe kwalifikacje zawodowe 
 

Kolejna grupa uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i  agrotroniki zdobyła nowe kwalifikacje zawodowe.  

Uroczyste wręczanie, przez Dyrektora szkoły Pana Stanisława Rogalskiego, zaświadczeń kwalifikacyjnych 

uprawniających do prowadzenia urządzeń transportu bliskiego wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego 
uczniom Technikum, zakończyło działania ujęte w ramach realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Żółkiewce projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"  współfinansowanym przez 

Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, 

Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. 
Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte przez uczniów w znacznym stopniu pozwolą absolwentom szkoły 

na znalezienie dobrze płatnej pracy, wymagającej specjalistycznych umiejętności.  

 
 



 

 



DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

11 października 2019 r. był w naszej szkole dniem szczególnym ze względu na podwójne 
święto. Tego dnia odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych oraz akademia z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Pierwszoklasiści w odświętnych strojach przyrzekali m. in. dbać 
o godność ucznia i dobre imię szkoły. 

Młodzież z klas starszych przygotowała, z okazji DEN, humorystyczną scenkę oraz na pół 
żartobliwy koncert życzeń z dedykacją dla pana dyrektora, nauczycieli i pracowników 
szkoły. W części artystycznej uczestniczyli następujący uczniowie: Kamila Kotyło, Anna 
Pawłasek, Aleksandra Wolniszewska z kl. II Technikum, Karolina Książek, Patrycja 
Kotyło, Agata Chylińska, Michał Pawłasek, Mateusz Skrzypczak, Rafał Plich z klasy III 
technikum i Mikołaj Bis z kl. IV technikum. Na zakończenie uczniowie jeszcze raz 
podziękowali za codzienny trud panu dyrektorowi, nauczycielom oraz pracownikom szkoły, 
wręczając im kwiaty. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



Realizacja projektu. „Zawodowcy z Żółkiewki” 
 

W dniu 17.10.2019r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego została 
podpisana umowa dotycząca realizacji projektu. „Zawodowcy z Żółkiewki” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi 

priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Działanie: 12.4 Kształcenie 

zawodowe.  
Umowę podpisali przedstawiciele Zarządu Województwa Lubelskiego: Pan Jarosław 

Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego , Pan Dariusz Stefaniuk - 
Wicemarszałek Województwa Lubelskiego oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego 

w Krasnymstawie: Pan Marek Nowosadzki – Wicestarosta Krasnostawski, Pan Janusz 

Cięciera – Skarbnik Powiatu oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Żółkiewce Pan Stanisław 
Rogalski.  

Projekt na kwotę 710 707,51 zł, będzie realizowany od: 2019-09-02 do: 2021-08-31. 
W zaplanowanych działaniach będą uczestniczyć uczniowie Technikum w zawodach: 

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik ekonomista oraz nauczyciele 

przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.  
W ramach projektu zostanie unowocześniona baza dydaktyczna w pracowniach: - 

pracownia agrotroniki będzie wyposażona w nowoczesny symulator pracy maszyn 

rolniczych oraz oprogramowanie do telematyki, - pracownia ekonomiczno - rachunkowa 
zostanie wyposażona o najnowsze urządzenia techniczne i komputerowe.  

Ponadto uczniowie zdobędą nowe kwalifikacje i uprawnienia zwiększające ich szanse 
na rynku pracy poprzez uczestnictwo w kursach: Spawanie w osłonie gazów metodą MAG 

Kierowca operator wózków jezdniowych Chemizacyjny Asystent samodzielnego księgowego 

Kasjer- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.  
Odbywać się będą dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzupełnianie 

wiedzy i rozwijanie umiejętności zawodowych i językowych i matematycznych. 
Zaplanowano szereg wyjazdów dydaktycznych do zakładów produkcyjnych w branży 

mechanicznej oraz instytucji ekonomicznych i bankowych.  

Uczniowie technikum będą odbywać płatne staże zawodowe u pracodawców w branży 
mechanicznej i ekonomicznej za co otrzymają stypendium stażowe oraz dodatkowo zwrot 

kosztów dojazdu, ubranie ochronne, ubezpieczenie.  

 

 



XLIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 

w bloku mechanizacja rolnictwa 
 

W dniu 25.10.2017 odbyły się szkolne eliminacje do XLIV Olimpiady Wiedzy 

i Umiejętności Rolniczych w bloku mechanizacja rolnictwa.  

W eliminacjach wzięło udział 40 uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. 
Po dwóch etapach eliminacji wytypowano trzech uczniów, którzy będą reprezentować 

szkołę na etapie okręgowym. 
1. Prażmowski Jakub  

2. Grzeszczuk Marcin 

3. Antończak Rafał 
Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lekcja o Funduszach Europejskich. 
Przedsiębiorczość III 

W dniach 29-30 października 2019 r. uczniowie kl. I Technikum (kształcącego w  zawodzie technik 
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki) i kl. II Technikum (kształcącego w  zawodzie technik ekonomista) 
uczestniczyli w zajęciach objętych projektem „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III”. 
Celem akcji jest przybliżanie młodzieży tematyki przedsiębiorczości, budowanie przedsiębiorczych postaw, 
rozwijanie umiejętności pracy zespołowej oraz informowanie o tym, jak Fundusze Europejskie wspierają 
tworzenie i rozwój firm. Młodzież mogła zapoznać się z  tematyką przedsiębiorczości w  kontekście 
wykorzystania Funduszy Europejskich przeznaczonych dla młodych ludzi oraz możliwościami wsparcia 
rozwoju innowacyjnego biznesu, na przykładzie Programu Polska Wschodnia, a w szczególności Platform 
startowych dla nowych pomysłów.  

Tegoroczną edycję wyróżniała wyjątkowość materiałów dydaktycznych. Jednym z  nich była gra planszowa 
„Czas na Start-up!”. Podczas gry uczniowie wcielili się w młodych przedsiębiorców stawiających pierwsze 
kroki w świecie biznesu. Każdy uczestnik gry rozwijał własny start-up, aby stworzyć ten najlepszy 
na rynku. Wśród materiałów dydaktycznych znajdowały się również: film animowany, edukacyjna gra 
planszowa o charakterze ekonomicznym, prezentacja, karty pracy i broszury o Unii Europejskiej. 

 

 

 



 

 

 

 

 



Wyjście na Grób Nieznanego Żołnierza 
 

Dnia 31.10.2018r. młodzież z Zespołu Szkół w Żółkiewce pod opieką opiekuna Samorządu 
Uczniowskiego pana Dariusza Golca udała się na cmentarz parafialny. Uczniowie zapalili 

znicze oraz oddali się chwili refleksji i zadumy nad losem polskiego żołnierza. 

 

 

 

 



"Upoluj swoją książkę" 

W dniach 2–30 listopada bieżącego roku odbywała się trzecia edycja projektu „Upoluj swoją książkę”, 
dzięki któremu uczniowie szkół średnich na terenie całego kraju mogli zupełnie za darmo przeczytać 12 
bestsellerowych e-booków i audiobooków. Honorowy Patronat nad nim objęło Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Akcja była zorganizowana z inicjatywy Instytutu Książki wraz z Krakowskim Biurem 
Festiwalowym oraz platformą e-bookową Woblink.com, które z ogromnym sukcesem od czterech lat 
realizują ogólnopolską akcję promującą czytelnictwo „Czytaj PL”, obejmującą dotychczas swoim zasięgiem 
kilkanaście największych polskich miast. W akcji „Upoluj swoją książkę” bierze udział Zespół Szkół 
w Żółkiewce. W ramach projektu szkoła otrzymała specjalne plakaty z okładkami 12 książkowych 
bestsellerów i kodem QR. Po jego zeskanowaniu przy pomocy smartfona, uczniowie na miesiąc 
otrzymywali darmowy dostęp do książek w formie e-booka i audiobooka. Projekt „Upoluj swoją książkę” 
oprócz wykorzystania nowych technologii w promocji czytelnictwa ma za zadanie popularyzację różnych 
form książki elektronicznej (e-booki, audiobooki), kreowanie mody na czytanie wśród młodzieży przez 
wykorzystanie narzędzi, kanałów komunikacji i języka bliskich nastolatkom oraz ukazanie czytelnictwa 
jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu. 

 

 

 

 



Narodowe Święto Niepodległości 

Narodowe Święto Niepodległości uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczcili 
uczestnictwem w akademii zorganizowanej 8 listopada 2019 r. Na tę okazję przygotowane 
zostało przedstawienie w formie poetycko- muzycznej refleksji o losach naszej ojczyzny. 
Były wiersze, piosenki i komentarz historyczny. W przedstawieniu uczestniczyli uczniowie 
z każdej klasy: Szymon Buczkowski - kl. I T, Anna Pawłasek , Kamila Kotyło, Aleksandra 
Wolniszewska, Andżelika Białoch z kl. II T, Agata Chylińska, Patrycja Kotyło, Karolina 
Książek, Michał Pawłasek z kl. III T oraz Woletta  Wilczopolska i M.ikołaj Bis z kl. 
IV T. 

Ponadto uczniowie Anna Pawłasek i Mikołaj Bis reprezentowali szkołę 11. 11. 2019 r. 
na gminnej uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Solo i w duecie, przy 
akompaniamencie gitary wykonali 5 piosenek o charakterze patriotycznym, za co otrzymali 
gromkie brawa od publiczności. 

 

 

 



 

 

 

 

 



Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość 

Takie hasło przyświecało giełdzie szkół, prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie 
krasnostawskim, zorganizowanej dn. 28.11.2019 r. w sali konferencyjnej Młodzieżowego 
Domu Kultury w Krasnymstawie. 

Na targach swoje stoisko zaprezentowała m. in. nasza szkoła zachęcając do  podjęcia nauki 
w Technikum w Zespole Szkół w Żółkiewce. Pomysłowości uczniów nikt nie ograniczał, 
stąd też na ósmoklasistów czekało mnóstwo atrakcji. Uczniowie naszej szkoły: Anastazja 
Kania kl. II, Agata Chylińska i Agata Zbiciak kl. III Technikum kształcącego w zawodzie 
technik ekonomista; Marcin Grzeszczuk kl. III Technikum oraz Łukasz Chudziak, Szymon 
Buczkowski, Michał Plesz i Paweł Kloczek kl. I  Technikum kształcącego w zawodzie 
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wraz z nauczycielami zaprezentowali ofertę 
edukacyjną Zespołu Szkół w Żółkiewce na rok szkolny 2020/2021. Przygotowali 
stanowiska pracy dla zawodów: technik ekonomista oraz technik mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki. 

Obserwacja i wykonywanie na żywo czynności zawodowych na stanowiskach pracy, 
zarówno przez uczniów szkół zawodowych, jak ósmoklasistów w wybranym przez nich 
zawodzie, ułatwi uczniom podjęcie decyzji dotyczącej dalszej ścieżki edukacji, a  tym 
samym, odnalezienia się na współczesnym rynku pracy. 

 



 

 

 



Spotkanie  
z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów 

W 2019 roku Światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizowany był pod hasłem Biznes 
bez barier. Podczas 12. edycji największego w Polsce wydarzenia promującego świadomy 
rozwój i aktywną postawę wobec życia doceniane było to, jak ważną wartością jest 
różnorodność w biznesie, ale także zastanawiano się nad tym, jakie narzędzie mogą pomóc 
osobom, dla których przedsiębiorczość stanowi prawdziwe wyzwanie. W ramach ŚTP 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zapraszała uczniów, nauczycieli 
i przedsiębiorców do udziału w programie „Otwarta firma”. Dla przedsiębiorstwa 
to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku 
lokalnym, szkoła natomiast otrzymuje możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej 
o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek.  

W ramach realizacji ww. programu uczniowie kl. I Technikum uczestniczyli w spotkaniu 
z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów - Panią Krystyną Starczewską. Pani Rzecznik 
przedstawiła młodzieży prawa przysługujące konsumentom. Uczniowie uzyskali m. in. 
informacje dotyczące dopuszczalnego terminu i sposobu zgłaszania reklamacji. Pani 
Krystyna Starczewska uświadomiła uczniom przysługujące im prawa podczas 
dokonywania zakupów w siedzibie sprzedawcy, poza lokalem przedsiębiorcy oraz 
na odległość. Ponadto Pani Rzecznik zachęcała młodzież do   kontrolowania swoich 
wydatków i  podejmowania przemyślanych, racjonalnych decyzji podczas zakupów. 
Wskazała też zebranym instytucje publiczne zajmujące się ochroną konsumenta. Dzięki 
takim zajęciom uczniowie ZS w Żółkiewce będą w większym stopniu świadomymi młodymi 
konsumenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stypendium dla Jakuba Prażmowskiego 

 

W środę, 11 grudnia br. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się uroczystość 
wręczenia stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego dla 500 szczególnie 
uzdolnionych uczniów w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 
2019-2021” skierowanego dla uczniów/słuchaczy szkół i placówek prowadzących 
kształcenie zawodowe. Wśród stypendystów był Jakub Prażmowski - uczeń kl. 
IV Technikum Zespołu Szkół w Żółkiewce. Celem programu stypendialnego jest finansowe 
wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów, uczących się lub mieszkających 
w województwie lubelskim. Otrzymane stypendium uczniowie mogą przeznaczyć na  cele 
edukacyjne związane z ich potrzebami naukowymi. Gratulujemy! 
 

 

 

 

 

 

 

 



Podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego 

„Młodość wolna od używek” 
 

W dniu 16.12.2019 r. odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego „Młodość 

wolna od używek” . Wzięli w nim udział uczniowie klas pierwszych Technikum. Celem 

udziału młodzieży w ww. konkursie było zwiększenie świadomości młodych ludzi 
w zakresie negatywnych skutków spożywania alkoholu i  innych używek, ich wpływu 

na zdrowie i funkcjonowanie psychiczne człowieka. Najlepsze prace wykonali: Julia 
Zdybel, Michał Janicki i Mikołaj Szpot. Nagrody dla uczestników konkursu zostały 

zakupione ze środków UG w Żółkiewce w związku z realizacją przez szkołę zadania 

publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Dodatkowe kwalifikacje uczniów w ramach projektu 

"Zawodowcy z Żółkiewki" 
 

W dniach od  09 do 13 grudnia 2019 roku uczniowie Technikum, kształcącym się w zawodzie technik ekonomista, 

zdobyli dodatkowe kwalifikacje zawodowe w specjalności  "Asystent samodzielnego księgowego". 

Kurs został przeprowadzony w ramach realizowanego przez Zespół Szkół w Żółkiewce projektu „Zawodowcy 

z Żółkiewki"  współfinansowanego przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 

- Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. 

Zaświadczenia i kwalifikacyjne oraz certyfikaty ukończenia kursu uzyskało 15 uczniów. 

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte przez uczniów w znacznym stopniu pozwolą absolwentom szkoły 
na znalezienie dobrze płatnej pracy, wymagającej specjalistycznych umiejętności.  

 



 

 



Magia Świąt Bożego Narodzenia 

Tradycyjnie w ostatnim dniu nauki przed zimową przerwą świąteczną młodzież szkolna 
wraz z nauczycielami i pracownikami szkoły spotkała się na spotkaniu opłatkowym. 
Spotkanie bożonarodzeniowe zostało przygotowane przez młodzież pod kierunkiem 
księdza Andrzeja Szałęgi. Przedstawienie wprowadziło obecnych uczniów i  pracowników 
szkoły w klimat Świąt Bożego Narodzenia. Wszyscy podzielili się opłatkiem. Na 
zakończenie Pan Dyrektor złożył życzenia świąteczno-noworoczne.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Studniówka 2020 

"Zawżdy tak to bywało, 
Gdy 100 dni nauk zostało, 
Wielce godni Żakowie, 
Biesiadowali na zdrowie!" 
Tymi o to słowami 11 stycznia 2020 roku uczniowie klasy IV Technikum Zespołu Szkół 
w Żółkiewce rozpoczęli swój Bal Studniówkowy. W uroczystości uczestniczyli również: 
zaproszeni goście, rodzice, dyrektor szkoły, wychowawca oraz nauczyciele. 

Dyrektor szkoły Pan Stanisław Rogalski, w swoim wystąpieniu zwrócił się do młodzieży 
życząc im, by tego uroczystego wieczoru odłożyli na bok wszelkie troski i zmartwienia, 
by ich udziałem stała się dobra zabawa i noc pełna niezapomnianych wrażeń. 
Maturzystom Pan dyrektor życzył zdania egzaminu dojrzałości, natomiast rodzicom 
podziękował za współpracę podczas organizacji balu. Ciepłe słowa w stronę młodzieży 
padły także z ust zaproszonych gości: Radnego Powiatu Krasnostawskiego Pana Marcina 
Zająca oraz Wójta Gminy Żółkiewka Pana Jacka Lisa. 

Korzystając z okazji uczniowie podziękowali dyrektorowi szkoły, wychowawcy oraz 
pozostałym nauczycielom za stworzenie odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy, 
za trud włożony w nauczanie, za stwarzanie rodzinnej atmosfery, za wyrozumiałość 
i życzliwość. Z gorącymi podziękowaniami młodzież zwróciła się także do  rodziców, 
doceniając ich zaangażowanie w przygotowanie studniówki. Słowa podziękowania 
uczniowie skierowali również w stronę władz powiatowych i gminnych, doceniając ich 
troskę o rozwój szkoły oraz za wspieranie jej działalności. 

Po części oficjalnej nie mogło zabraknąć poloneza. Ten tradycyjny staropolski taniec 
rozpoczął Studniówkę Anno Domini 2020. Zabawa trwała do  przysłowiowego białego 
rana. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

XLIII Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej - eliminacje gminne 
W dniu 27 lutego 2020 r. w Gminnej Hali Sportowej w Żółkiewce odbyły się eliminacje 
gminne XLIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 

pożarom”. Odbywał się on w 3 grupach wiekowych: uczniów szkół podstawowych kl. I-VI, 

uczniów szkół podstawowych kl. VII-VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. 
Zespół Szkół w Żółkiewce na forum gminnym reprezentowali uczniowie: Patrycja Kotyło, 

Kamila Kotyło, Jacek Pop, Michał Janicki, Michał Podgórski. Do kolejnego etapu 
zakwalifikowała się Patrycja Kotyło. Będzie ona reprezentowała naszą szkołę 

w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 27 marca 2020r w siedzibie Państwowej 

Straży Pożarnej w Krasnymstawie. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety, 
a laureaci maskotki „strażak”.  

 



 

 

 

 



OLIMPIADA  
MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH 2020 

 

W dniu 06.03.2020 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbył się Finał 
Wojewódzkiego etapu OLIMPIADY MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH, 

organizowany przez Związek Młodzieży Wiejskiej. Zakres tematyczny, obowiązujący 

podczas Eliminacji Środowiskowych obejmuje materiał z następujących działów: 
- Produkcja roślinna; 

- Produkcja zwierzęca; 
- Mechanizacja rolnictwa; 

- Ochrona środowiska i odnawialne źródła energii; 

- Ekonomika i zarządzanie; 
- Zagadnienia dotyczące Wspólnej Polityki Rolne oraz Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 - 2020. 
Zespół Szkół w Żółkiewce reprezentowało pięciu uczniów technikum w zawodzie 

mechanizacja rolnictwa i agrotroniki: Adrian Dziewa, Marcin Grzeszczuk, Adrian Kata, 

Jakub Prażmowski, Mateusz Skrzypczak. Spośród 47 uczestników, którymi byli uczniowie 
szkół rolniczych, studenci i absolwenci uczelni rolniczych oraz rolnicy, wytypowanych 

zostało 5 finalistów, którzy będą reprezentować województwo lubelskie na  Finale 
Krajowym 2020 r. Znakomitą wiedzą wykazał się uczeń klasy IV Technikum w Żółkiewce 

Jakub Prażmowski, który po części pisemnej i ustnej pokonał wszystkich uczestników 

zajmując I miejsce.Piątka finalistów otrzymała cenne nagrody od sponsorów olimpiady. 
Gratulacje!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spotkanie z Policją 

W dn. 10 marca 2020 r. uczniowie Zespołu Szkół w Żółkiewce uczestniczyli w spotkaniu 
z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.  Pogadankę  na temat 

"Narkotyki zagrożeniem dla zdrowia" przeprowadzili: Młodszy Aspirant Pani Jolanta 

Babisz Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie i Aspirant Pan 
Sławomir Brożek Starszy Dzielnicowy.Prowadzący przedstawili młodzieży  konsekwencje 

i odpowiedzialność karną za posiadanie, udzielanie i produkcję narkotyków. Zwrócili też 

uwagę  na niepożądane  zachowania kierowców i zakaz palenia papierosów w miejscach 
użyteczności publicznej.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UWAGA! 
 

Rodzice, Uczniowie 
 

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów w uzgodnieniu z Powiatem Krasnostawskim 
(Organem Prowadzącym szkołę) informuję, że 

 
zajęcia szkolne są zawieszone od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. 

włącznie. 
 

DYREKTOR SZKOŁY  
Stanisław Rogalski 

 

 
OGŁOSZENIE 

 

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Żółkiewce nr I/2020 z dnia 
23.03.2020r. informuję, że od dnia 25.03.2020r. szkoła podejmuje realizację podstawy 

programowej w ramach nauczania zdalnego. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość będą realizowane poprzez: -dziennik elektroniczny, -pocztę 
elektroniczną, -strony internetowe - platformy edukacyjne itp. Informuję również o 

obowiązkowej aktywności ucznia na e-dzienniku, będącym potwierdzeniem zapoznania się 
przez ucznia ze wskazanym materiałem, dającym podstawę do oceny pracy ucznia oraz 
obecności ucznia (uczeń będzie miał wpisana obecność, jeżeli w ciągu 48 godzin odczyta 

informacje na e-dzienniku). 
 

W razie jakichkolwiek pytań i trudności proszę o kontakt z wychowawcą lub nauczycielem 
danego przedmiotu przez e-dziennik, telefonicznie. 

 
 

DYREKTOR SZKOŁY  
Stanisław Rogalski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szanowni Rodzice 
 

Informuję, że szkoła prowadzi zdalne nauczanie. Każdego dnia za pośrednictwem e -
dziennika nauczyciele wysyłają materiały edukacyjne dla ucznia. Poza tym na stronie 

internetowej szkoły funkcjonuje zakładka „Uczymy się w domu”, w której zamieszczone są 
dodatkowe materiały, z których uczniowie mogą korzystać. Nauczyciele są dostępni przez 
e-dziennik. Praca jest zadawana, a jej wykonanie będzie sprawdzane. Należy zapewnić 
dziecku codzienny dostęp do komputera i Internetu oraz w miarę możliwości dostęp do 

drukarki. Niektórym uczniom lepiej pracuje się przed tekstem, niż przed ekranem 
komputera. 

 
Zwracamy się z prośbą do rodziców o szczególny nadzór nad młodzieżą w tym okre sie tzn. 

o ograniczenie ich kontaktów z innymi osobami, unikanie miejsc gdzie są duże skupiska 
ludzi i dbanie o zasady higieny. Prosimy również o codzienne logowania się do dziennika 

elektronicznego oraz zachęcenie swoich dzieci do samodzielnej nauki, czytania lektur, 
rozwiązywania zadań egzaminacyjnych oraz uzupełnienia wiadomości i rozwijania 

kompetencji. 
 

Postępujmy w tym okresie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i śledźmy na bieżąco 

komunikaty. 
 

DYREKTOR SZKOŁY  
Stanisław Rogalski 



 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pożegnanie maturzystów 2020 

W dniu 24 kwietnia uczniowie klas maturalnych mogli odebrać upragnione świadectwa. 
W nietypowych okoliczności młodzież zakończyła swoją edukację. Gratulujemy szczególnie 
uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen: Jakub Prażmowski - 4,9; Wioletta 
Wilczopolska - 4,64; Mikołaj Bis - 4,36 i  Weronika Traczyńska - 4,09. Dziękujemy 
rodzicom uczniów klas czwartych za współpracę ze społecznością szkoły. 

Absolwentom życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym, dostania się na wymarzone 
studia i podjęcia satysfakcjonującej pracy. 

 

 



TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2020  
„ZASMAKUJ W BIBLIOTECE” 

 

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień 
Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on m. in. na celu podkreślanie roli 
czytania w poprawie jakości edukacji oraz zwiększanie zainteresowania książką szerokich 
kręgów społeczeństwa. Tydzień Bibliotek 2020 jest okazją do przypomnienia korzyści 
i wartości płynących z czytania książek. Przeniesienie się do fikcyjnego świata książki 
pozwala nam oderwać się od rzeczywistości i choć na chwilę zapomnieć o problemach. 
Czytanie książek stymuluje umysł, pogłębia wiedzę i  poprawia koncentrację oraz pamięć. 
Zwiększa się też nasz poziom elokwencji i zasób słów. Pamiętajmy, że podczas czytania 
książek należy przyjąć pozycję siedzącą lub półsiedzącą, tak aby nasz kręgosłup nie był 
skrzywiony. Watro również zadbać o odpowiednie oświetlenie pomieszczenia. Nie należy 
czytać w półmroku lub przy bardzo jaskrawym świetle, a wieczorami lepiej korzystać 
z książek w wersji papierowej niż elektronicznej. Szczególnie w okresie nauczania zdalnego 
przypominamy o możliwości korzystania z zasobów BIBLIOTEK CYFROWYCH:  

 WolneLektury.pl 
 Lektury.gov.pl 
 ChmuraCzytania.pl 
 Polona.pl 
 Polska-Poezja.pl 

Cytując słowa Wisławy Szymborskiej: "Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką 
sobie ludzkość wymyśliła” czytajmy i bawmy się. 

 



MATURA 2020 
 

Dnia 08.06.2020 r. o godzinie 9:00 rozpoczęła się matura z języka polskiego. W kolejnych 

dniach odbędą się egzaminy maturalne z matematyki, języków obcych i przedmiotów 

dodatkowych.  

Maturzystom życzymy połamania piór. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

2019/2020 
 

Koniec roku szkolnego – wydarzenie radosne, wyczekiwane, odliczane….w tym roku 

szkolnym jednak inne niż zwykle, nietypowe, w cieniu pandemii.  
 

W ostatnich miesiącach wszyscy musieliśmy zmierzyć się z największym od dziesięcioleci 

globalnym kryzysem. Panująca na świecie pandemia COVID-19, dosłownie z dnia na dzień, 
zmieniła całą naszą edukację. Nic nie było „normalne”, wszyscy uczyliśmy się nowych form 

i metod pracy oraz współdziałania. Napotykaliśmy trudności, nie uniknęliśmy błędów, 

dlatego tym bardziej cieszymy się, że z powodzeniem udało nam się realizować kształcenie 
na odległość i możemy śmiało ogłosić nasz wspólny sukces dydaktyczny. 

 
Dotarliśmy do końca roku szkolnego. Pracowaliśmy wytrwale, zarówno nauczyciele, jak i 

Wy, nasi wspaniali Uczniowie. Zaangażowaniem, determinacją i konsekwencją 

pokonaliśmy przeciwności i możemy z dumą mówić, że ten rok szkolny kończy się dla nas 
pełnią satysfakcji z osiągniętych wyników. 

 
Teraz czas na zasłużony odpoczynek, zwłaszcza od komputerów! Całej społeczności 

życzymy udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, a we wrześniu miejmy nadzieję, że 

zobaczymy się w szkole, w klasach, przy tablicach, w bibliotece i na boisku –RAZEM 

 

 



 



 



 


