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Pismo Zespo³u Szkó³ Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych
w Bielsku-Bia³ej. Ukazuje siê nieprzerwanie od 1990 roku.

Prawdziwa krytyka cnoty siê nie boi !

1 wrzeœnia
2022

Numer: 80
Informator dla
pierwszaków

Wychowawcy, klas pierwszych,
w roku szkolnym 2022/2023

Zostaliœcie uczniami
Zespo³u Szkó³ Elektronicznych,
Elektrycznych i Mechanicznych,
a nie jest to byle co. Szko³a jest kon-
tynuatorem 148-letniej tradycji.
Swój pocz¹tek mia³a w 1874 roku,
kiedy to c.k. austriackie ministerstwo
oœwiaty za³o¿y³o w Bielsku Pañstwo-
w¹ Szko³ê Zawodow¹, która w 1881
roku podwy¿szy³a swój status, staj¹c
siê Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³¹
Przemys³ow¹.  Jako Pañstwowa Szko³a Przemys³owa istnieliœmy przez ca³e dwudziestolecie miedzy-
wojenne i z przerw¹ wojenn¹ pod t¹ nazw¹ funkcjonowalismy do 1950 roku. Wtedy to, po przeniesieniu z
ulicy Sixta, w obecnej siedzibie utworzono Technikum Mechaniczno-Elektryczne. Po  zmianach orga-
nizacyjnych w 1997 roku i po³¹czeniu dwóch szkó³, powsta³ obecny Zespó³ Szkó³ Elektronicznych,
Elektrycznych i Mechanicznych. W roku 2012 do ZSEEiM w³¹czono Zespó³ Szkó³ Elektronicz-
nych. I teraz klasy technikum w ZSEEiM nazywamy Technikum nr 3 z oddzia³ami integracyjnymi.

Naszemu Zespo³owi Szkó³ patronuje Jêdrzej Œniadecki. Nasz  pa-
tron,  ¿yj¹cy na prze³omie XVIII  i XIX wieku,  by³: profesorem medycy-
ny Szko³y  G³ównej Litewskiej, profesorem Akademii Medyko-Chirur-
gicznej w Wilnie, profesorem chemii, biologiem, lekarzem i publicyst¹.
By³ twórc¹ polskiego s³ownictwa chemicznego. Propagowa³ i popularyzo-
wa³ naukê i nowe odkrycia naukowe. By³ wybitnym lekarzem, krzewicie-
lem higieny i dietetyki oraz pionierem wychowania fizycznego w Polsce.
Imiê i sztandar nadano Szkole w marcu 2000 roku.

1 TF1 mgr Przemys³aw Sporek

1 TF2 mgr Anna Jarosz

1TH mgr Faustyna Bojarska-Cieniuch

1TI1 mgr  in¿. Dorota Walaszek

1TI2 mgr in¿. Przemys³aw Stefko

1TI3 mgr Dorota Ponc

1TI4 mgr Zdzis³awa Hojnacka

1 TP mgr in¿. Monika Rypieñ

1 TR1 mgr Kamil Leœniewski

1 TR2 mgr Ma³gorzata Kowalska

1 TE mgr Ewa Kalita

1 ZE mgr Marek Mandrak

Organizacja roku szkolnego
2022/2023

1. Rozpoczêcie roku szkolnego: 1 wrzeœnia 2022 r.
2. Zimowa przerwa œwi¹teczna: 23 - 31 grudnia 2022 r.
3. Koniec I pó³rocza: 22 grudnia 2022 r.
4. Pocz¹tek II pó³rocza: 2 stycznia 2023 r.
5. Ferie zimowe: 16 - 29 stycznia 2023 r.
6. Wiosenna przerwa œwi¹teczna: 6 - 11 kwietnia 2023 r.
7. Koniec roku szkolnego: 23 czerwca 2023 r.
8. WAKACJE:  24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

DZWONKI
w ZSEEiM

1.     8.00 -   8.45
2.     8.55 -   9.40
3.     9.45 - 10.30
4.   10.35 - 11.20
5.   11.35 - 12.20
6.   12.25 - 13.10
7.   13.15 - 14.00
8.   14.05 - 14.50
9.   14.55 - 15.40
10. 15.45 - 16.30
11. 16.35 - 17.20
12. 17.25 - 18.10
13. 18.15 - 19.00
14. 19.05 - 19.50
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Witajcie pierwszaki!
Witamy Was w murach naszej szko³y. Wi-

tamy dyrektorsko, nauczycielsko i uczniowsko.
Pragniemy, ¿eby nasza szko³a by³a Wam bliska i
przyjazna.

Spêdzicie w tych murach najbli¿sze trzy
lub piêæ lat, po kilka godzin dziennie, wiêc najle-
piej bêdzie, jak szko³ê polubicie. A gdy to ju¿ siê
stanie i nie bêdzie Wam siê chcia³o po lekcjach
pêdziæ do domu, zawsze mo¿ecie tu znaleŸæ coœ
dla siebie.

¯yczymy Wam wielu szkolnych sukcesów,
wielu mi³ych chwil i prze¿yæ, do których bêdziecie
po latach wracaæ w swoich wspomnieniach.

W obecnym roku
bêdzie, ze wzglêdu na
pandemiê i wojnê tu¿ za
granicami Polski, zapew-
ne trudniej. Ale przy za-
chowaniu zdrowego roz-
s¹dku, przez wszystkich
w szkole, na pewno damy
radê!
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1. Zachowajcie zdrowy rozs¹dek, pandemia siê nie skoñczy³a! A zagro¿enie
uczenia siê w sieci, ma odleg³oœæ, wci¹¿ czyha.

2. Dbajcie o bezpieczeñstwo swoje ale równie mocno o bezpieczeñstwo
innych.

3. Myjcie rêce i je dezynfekujcie. Najlepiej noœcie w³asny p³yn/¿el dezynfe-
kuj¹cy w plecaku.

4. Noœcie zawsze przy sobie maseczki ochronne, nie ma obowi¹zku, ale
mog¹ okazaæ siê bardzo potrzebne (ktoœ lub Wy zaczniecie kichaæ i kaszleæ).

5. Zrezygnujcie z podawania r¹k, przytulania siê i ca³owania na powitanie -
mi³y uœmiech mo¿e to zast¹piæ!

6. Nie jedzcie wspólnie kanapek i nie pijcie z tej samej butelki!

7. Nie w³aŸcie sobie „na plecy”. Nie przepychajcie siê, zaczekajcie a¿ bêdzie
mo¿na luŸniej przejœæ chwilê póŸniej.

8. Czujecie siê Ÿle - zg³oœcie to rodzicom i uzgodnijcie, ¿e nie idŸcie do
szko³y.

9. Kichacie czy kaszlecie, róbcie to w zgiêcie ³okcia i za³ó¿cie maseczkê, bo
mo¿e sie to powtórzy.

10. Po lekcjach idŸcie czy jedŸcie prosto do domu. Nie umawiajcie siê na
grupowe spotkania np. w galerii.
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Wszystkich, którzy wejd¹ po raz pierwszy
do naszej szko³y, przera¿a ogromny budynek. Nie
wiedz¹, jak sobie w nim poradziæ. Wszystko jest
bardzo proste, a budynek wkrótce stanie siê Wam
znany i ca³kiem przyjazny.

S¹ tu TRZY WEJŒCIA i ci¹gn¹ce siê od
nich schody. G³ówne wejœcie i g³ówne schody
to te od ulicy S³owackiego (naprzeciw Ksi¹¿nicy
Beskidzkiej). Wejœcia boczne s¹ od ulicy Sienkie-
wicza i od boiska szkolnego - od ul. Krasiñskiego.

W planie lekcji umieszczone s¹ NUMERY
PRACOWNI, w których siê one odbêd¹. Je¿eli
numer zaczyna siê od zera (np. 07) - to lekcje s¹ na
„niskim parterze” od ulicy Sienkiewicza i D¹brow-
skiego. Je¿eli numer jest jedno- i dwucyfrowy - to
jest to parter, numery zaczynaj¹ce siê od stu s¹ na

Gdzie, do kogoGdzie, do kogoGdzie, do kogoGdzie, do kogoGdzie, do kogo
i po co!i po co!i po co!i po co!i po co!
Wiêkszoœæ swoich spraw bêdziecie za³atwiaæ w
SEKRETARIACIE UCZNIOWSKIM. To ten,
gdzie sk³adaliœcie papiery do naszej szko³y (pok.
27, tu¿ obok g³ównych schodów).

DYREKTOR NACZELNY JACEK ZIELIÑSKI
urzêduje w pok. 113a i tu przychodzi siê tylko w
sprawach najwa¿- niejszych.

W pok.127 urzêduj¹ V-
CE DYREKTORZY:

KRZYSZTOF BOCZ-
KOWSKI I ROMAN

KRÓLCZYK.

W pokoju nr 112  przyjmuje
V-CE DYREKTOR D/S
WYCHOWAWCZYCH

JOLANTA KUJAWSKA-
TOMASIK I V-CE
DYREKTOR JAKUB
RUDOLF.

W pokoju 113c
przyjmuj¹ panie

PEDAGOG:
IZABELA TATOÑ-

GÓRNY I BEATA
POK£ADNIK.

W pokoju 111 przyjmuj¹: PEDAGOGOWIE
MA£GORZATA MACHA  I PIOTR ANTO-
NÓW oraz PSYCHOLOG LIDIA ¯MUDA-
WÓJCIK. Do nich zwracajcie siê ze wszystkimi
waszymi problemami.

Do szko³y trzeba chodziæ!
Je¿eli  byliœcie nieobecni, to

w ci¹gu trzech dni po
powrocie musicie dostar-
czyæ usprawiedliwienie od
rodziców lub od lekarza.

Inaczej bêd¹ k³opoty!

pierwszym piêtrze, a powy¿ej dwustu - na piêtrze
drugim.

SALE GIMNASTYCZNE s¹ dwie: MA£A
na samym dole budynku w pobli¿u wejœcia od boiska
szkolnego, i DU¯A - oddzielny budynek obok Ksi¹¿-
nicy Beskidzkiej - trzeba wyjœæ ze szko³y i ostro¿nie
przejœæ przez  ul.S³owackiego (po pasach!).

BIBLIOTEKA jest tu¿ przy wejœciu bocz-
nym od ulicy Sienkiewicza na niskim parterze
(pok.07).

SZAFKI - W naszej szkole nie zmienia siê
butów (wiêc dobierajcie takie, ¿eby siê nie zagrzaæ).
Na korytarzach s¹ osobiste szafki, w których bê-
dziecie trzymaæ kurtki i inne potrzebne rzeczy. O
tym jak dostaniecie do nich klucze powiedz¹ Wam
wychowawcy.

PORTIERNIE s¹ dwie: jedna obok g³ów-
nych schodów i druga obok wejœcia bocznego (ul.
Sienkiewicza).

TOALETY s¹ przy bocznych wejœciach i
przy bocznych schodach; mêskie - na niskim parte-
rze i pierwszym piêtrze (od Sienkiewicza), parterze
i drugim piêtrze (od Krasiñskiego/D¹browskiego);
damskie na na niskim parterze i na pierwszym piê-
trze (od Krasiñskiego/D¹browskiego) i na drugim od
Sienkiewicza. Toaleta dostosowana dla osób niepe³-
nosprawnych jest na parterze od Krasiñskiego/D¹-
browskiego)

W szkole jest BUFET (w okolicach
wejœcia bocznego od ul. H.Sienkiewicza), gdzie mo-
¿ecie kupiæ: pyszne bu³ki, herbatê, kawê, soki, s³o-
dycze oraz d³ugopisy i zeszyty.

W pokoju 09 w Szkolnym Oœrodku Kariery
Zawodowej przyjmuje DORADCA ZAWODOWY

W pokoju 101 przyjmuje szkolna PIELÊGNIAR-
KA pani ZOFIA MALEC, wiêc jak was coœ boli,
to idŸcie w³aœnie tam.

POKÓJ NAUCZYCIELSKI
ma nr 116 - pukaæ i czekaæ!.
Nie bywa tak, ¿e nie ma lekcji,
bo nie przyszed³ nauczyciel!
Je¿eli nie zosta³o wypisane
zastêpstwo, to przewodnicz¹cy
klasy po 15 minutach idzie do
pokoju nauczycielskiego lub do
dyrektorów (do pok.127, NIE
DO NACZELNEGO!) i pyta,
co robiæ, a klasa grzecznie
czeka stoj¹c obok drzwi
pracowni.

A w ogóle ze wszystkimi pytaniami
powinniœcie najpierw zwracaæ siê do swojego
wychowawcy !!

W naszej szkole  nie tolerujemy
tak zwanej fali!

Nie by³o jej u nas nigdy! Gdybyœcie siê spotkali
z przejawami agresji ze strony starszych

uczniów, prosimy o tym zaraz poinformowaæ
wychowawcê, pedagoga, dyrektora lub chocia¿

redakcjê gazetki szkolnej.

Pierwsze zebranie z rodzicami odbêdzie siê
w dniach og³oszonych przez dyrekcje (termi-
ny podadz¹ wam wychowawcy)

W naszej szkole, jak w wiêkszoœci szkó³
œrednich, zwyczajem jest zwracanie siê do
nauczycieli: panie profesorze, pani profe-
sor. DZIEÑ DOBRY mówimy WSZYSTKIM
pracownikom szko³y: nauczycielom (rów-
nie¿ tym, którzy Was nie ucz¹) oraz pra-
cownikom administracji i obs³ugi.

Niestety, od razu p³acimy!
- do 15 wrzeœnia UBEZPIECZENIE

w wysokoœci 42  z³ - zbieraj¹ wychowawcy
-  sk³adki na RADÊ RODZICÓW - 100 z³  -

pieni¹dze zbiera skarbnik rodzic.

WF: Na zajêciach wychowania fizycznego
trzeba prezentowaæ siê w  strojach gimna-
stycznych w  kolorach szko³y: ¯ÓLTA
KOSZULKA I CZERWONE SPODENKI.
Jest to tradycja siêgaj¹ca XIX wieku!

Podrêczniki: Zachêcamy (jeœli to mo¿liwe) do zakupu u¿ywanych podrêczników (tanio
i ekologicznie!). W szkole, w hallu g³ównym, 12 - 16 wrzeœniaorganizujemy ich gie³dê.


