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Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 

Dnia 01 września 2020 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 
2020/2021.Delegacja młodzieży wraz z pocztem sztandarowym złożyła kwiaty pod 
pomnikiem upamiętniającym żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej. Następnie 
w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Wawrzyńca odbyła się msza św. w intencji 
Ojczyzny i  uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny.  

Po mszy świętej młodzież udała się do szkoły. Uczniowie każdej klasy udali się 
do wyznaczonych sal, gdzie spotkali się z wychowawcami. 

Dyrektor ZS w Żółkiewce Pan Stanisław Rogalski serdecznie przywitał 
pierwszoklasistów, przekazał im najważniejsze informacje na temat organizacji pracy 
w nowym roku szkolnym i życzył owocnej pracy.  

 

 

 

 

 

 



Narodowe Czytanie 2020 

W piątek 4 września we wspólnym czytaniu Balladyny Juliusza Słowackiego wzięli udział 
uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Żółkiewce. Podczas tegorocznej odsłony 
dziewiątej akcji Narodowego Czytania Para Prezydencka zaproponowała do  czytania 
wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku, 
a wydany pięć lat później w Paryżu. Powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat 
przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem 
narodu. Poeta połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie 
postaw i czynów bohaterów.  

Ufam, że – wzorem lat ubiegłych – i tym razem podczas Narodowego Czytania każdy 
z Państwa odkryje swoją Balladynę, oddając się refleksji nad uniwersalnym przesłaniem 
tego utworu, który obnaża ludzkie słabości i wady, a zarazem opowiada się po stronie 
zgody, porozumienia i ukazuje zwycięstwo dobra nad złem. Mam głęboką nadzieję, że 
wspólne Narodowe Czytanie po raz kolejny dostarczy nam dużo radości w obcowaniu 
z wybitną polską literaturą – napisał w specjalnym liście Prezydent RP Andrzej Duda. 

Organizatorami akcji w szkole byli: bibliotekarz i nauczyciel języka polskiego. 

 

 

 

 



Wakacyjne staże u pracodawców 2020 

W miesiącach lipcu i sierpniu 2020 r, 30 uczniów naszej szkoły odbywało płatne staże 
wakacyjne u pracodawców w ramach realizowanego projektu edukacyjnego „ Zawodowcy 
z Żółkiewki” oś priorytetowa 12.4. Edukacja, Kwalifikacje kompetencje, kształcenie 
zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny”.  
W ramach współpracy szkoły z zakładami pracy na terenie powiatu krasnostawskiego 
i świdnickiego. Uczniowie kształcący się w zawodach: Technik ekonomista i Technik 
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zdobywali praktyczne umiejętności wybranego przez 
siebie zawodu.  
Uczniowie technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki poznawali zalety i wady pracy 
mechanika, pracując w warsztatach naprawczych samochodów osobowych, ciągników 
rolniczych oraz specjalistycznych zakładach serwisowych ciągników New Holland.  
Uczniowie technikum ekonomicznego zapoznali się z funkcjonowaniem przedsiębiorstw 
handlowych i instytucji państwowych. Poznali zasady handlu w małych 
przedsiębiorstwach oraz techniki obsługi petentów w urzędach. 
Poprzez swoją postawę i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań uczniowie 
przyczynili się do promocji naszej szkoły w środowisku lokalnym.  
 

 

 



 

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW 

13 października 2020 r. był w naszej szkole dniem szczególnym z uwagi na  uroczyste 
ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Ze względu na trwającą pandemię, w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uroczystość obchodzona 
była inaczej niż dotychczas, bo w zaostrzonych warunkach sanitarnych, ale powaga i jej 
charakter zostały zachowane. 

Po wysłuchaniu hejnału Szkoły i Hymnu Polski, w asyście Sztandaru Szkoły uczniowie 
złożyli uroczyste ślubowanie i oficjalnie zostali przyjęci w poczet uczniów Zespołu Szkół 
w Żółkiewce. Pierwszoklasiści w odświętnych strojach przyrzekali m. in. dbać o godność 
ucznia i dobre imię szkoły. W uroczystości wzięli udział: dyrektor szkoły Pan Stanisław 
Rogalski, wychowawczyni Pani Katarzyna Podgórska-Szpyt i przedstawiciele klas 
starszych.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Eliminacje szkolne XLIV edycji  OWiUR 

W dniu 23.10.2020 r. odbyły się eliminacje szkolne XLIV edycji Olimpiady Wiedzy 

i Umiejętności Rolniczych w bloku mechanizacja rolnictwa.  

W eliminacjach udział wzięło 37 uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i  agrotroniki.  

Do etapu okręgowego zostali zakwalifikowani następujący uczniowie: 

1. Grzeszczuk Marcin 

2. Mazurek Jakub 

3. Skrzypczak Mateusz 

 

Gratulacje! 

 

 

 

 

 

 

 



Pamiętamy 

 

W tym wyjątkowo trudnym roku na grobach naszych bliskich zapalamy wirtualny znicz. 

Wśród osób, które wspominamy 1 listopada, są nasi szkolni przyjaciele, współpracownicy 

i uczniowie. Do nich wszystkich i do ich rodzin kierujemy ciepłe myśli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

Dodatkowe kwalifikacje uczniów w ramach projektu 
"Zawodowcy z Żółkiewki" 

W dniu 13 października 2020 roku odbyło się uroczyste wręczanie, przez Dyrektora szkoły 
Pana Stanisława Rogalskiego, zaświadczeń i certyfikatów kwalifikacyjnych uczniom 
Technikum, kształcącym się w zawodzie technik ekonomista, którzy zdobyli dodatkowe 
kwalifikacje zawodowe w specjalnościach "Kasjer - sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej". 
Kurs został przeprowadzony w ramach realizowanego przez Zespół Szkół w Żółkiewce 
projektu „Zawodowcy z Żółkiewki" 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. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne oraz certyfikaty ukończenia kursu specjalnościach "Kasjer - 
sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej" uzyskało 10 uczniów. Dodatkowe kwalifikacje 
zawodowe zdobyte przez uczniów w znacznym stopniu pozwolą absolwentom szkoły 
na znalezienie dobrze płatnej pracy, wymagającej specjalistycznych umiejętności  
 

 



 

 

 



 

 

 



11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości 

 

 
 

 

 

Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto, obchodzone co roku 11 listopada, dla 
upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego 
w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. Ta data 
przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie jest czymś 
trwałym, tylko czymś danym, co trzeba pielęgnować. 

W tym roku Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości jest szczególne, ponieważ 
z powodu pandemii nie możemy go obchodzić wspólnie, w uroczysty sposób. Pamiętamy 
o tym Dniu i wspominamy jego uroczyste, wspólne, szkolne i gminne obchody 
w poprzednich latach. 

 

 

 



Próbna matura z OPERONEM 

Próbna Matura z OPERONEM to coroczny projekt, w ramach którego organizowany jest 
próbny egzamin maturalny dla uczniów liceów i techników w całej Polsce. Egzamin 
maturalny to ważne, ale i stresujące wydarzenie w życiu każdego ucznia. Aby zniwelować 
poziom stresu, ważne jest nie tylko dobre przygotowanie, lecz także umiejętność 
odnalezienia się w stresującej sytuacji. Dlatego staraliśmy się, aby przebieg próbnego 
egzaminu był podobny jak egzaminu państwowego. Przez cztery dni uczniowie sprawdzają 
stan swojej wiedzy i przygotowania do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu. 
W bieżącym roku harmonogram przedstawiał się następująco: 24 listopada – język polski, 
25 listopada – matematyka, 26 listopada – języki obce, 27 listopada – przedmioty 
dodatkowe zdawane na poziomie rozszerzonym (biologia, geografia, wiedza 
o społeczeństwie, matematyka). Do próbnej matury przystąpili uczniowie klasy 
IV Technikum kształcącego w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz 
technik ekonomista. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



Stypendium Starosty Krasnostawskiego  
dla Krystiana Zawiślaka 

Stało się już tradycją, iż Starosta Krasnostawski wraz z Zarządem Powiatu corocznie 
przyznaje stypendia dla najlepszych uczniów ze  szkół 
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z terenu powiatu krasnostawskiego. Stypendia 
otrzymują uczniowie, którzy uzyskali w ostatnim roku szkolnym znaczące osiągnięcia 
i rzetelnie wypełniali obowiązki szkolne. 

Jesteśmy dumni, że tegorocznym Stypendystą został między innymi Krystian Zawiślak - 
uczeń kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki z Zespołu Szkół w Żółkiewce. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

 

 
 
 



Stypendium Prezesa RM  
dla Aleksandry Wolniszewskiej 

Jest nam miło poinformować, że uczennica kl. III Technikum kształcącego w zawodzie 
technik ekonomista z Zespołu Szkół w Żółkiewce jest tegoroczną Stypendystką Prezesa 
Rady Ministrów.  

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest jednemu uczniowi z każdej szkoły 
średniej kończącej się maturą, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym 
najwyższą, w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej 
jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach 
wiedzy wyniki co najmniej dobre. 

Gratulujemy Aleksandrze i  życzymy dalszych sukcesów. 

 

 

 

 

 



Dodatkowe kwalifikacje zawodowe 

Kolejna grupa uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i  agrotroniki zdobyła dodatkowe 

kwalifikacje zawodowe, do prowadzenia urządzeń transportu bliskiego wydanych przez 

Urząd Dozoru Technicznego w ramach realizowanego przez Zespół Szkół w Żółkiewce 

projektu „Zawodowcy z Żółkiewki" 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.  

 

 

 



 

 

 



Egzaminy potwierdzające kwalifikacje:  
MG.42 i AU.36 

W dniu 11.01.2021 r. została przeprowadzona część praktyczna egzaminu 
potwierdzającego kwalifikację MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych 
w rolnictwie. Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy IV Technikum kształcącego 
w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Część pisemna egzaminu 
potwierdzającego kwalifikację MG.42 odbędzie się 12.01.2021 r. Jest to  ostatni egzamin 
z kwalifikacji, które zdają uczniowie kl. IV Technikum, aby uzyskać zawód technika 
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. 

W dniu 12.01.2021 r. do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikację AU.36 
Prowadzenie rachunkowości przystąpią uczniowie kl. IV Technikum kształcącego 
w zawodzie technik ekonomista. Część praktyczna egzaminu odbędzie się 18.01.2021 r. Jest 
to również ostatni egzamin z kwalifikacji, które zdają uczniowie kl. IV Technikum, aby 
uzyskać zawód technika ekonomisty. 

Naszym starszym kolegom życzymy powodzenia zarówno podczas części pisemnej, jak 
i podczas części praktycznej egzaminu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szkolny Konkurs Czytelniczy  
"Życie i twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego" 
 

Krzysztof Kamil Baczyński - jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia 

Kolumbów jest patronem 2021 roku. Pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Armii 

Krajowej, a dwa lata temu, na mocy postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy, otrzymał 

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej 

kultury. „W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, dla 

polskiej niepodległości i polskiej kultury, w stulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej 

ogłasza rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jednocześnie Sejm 

Rzeczypospolitej oddaje hołd innym przedstawicielom poetów pokolenia Kolumbów 

poległym w trakcie okupacji niemieckiej - Tadeuszowi Gajcemu, Janowi Romockiemu, 

Zdzisławowi Stroińskiemu, Józefowi Szczepańskiemu i Andrzejowi Trzebińskiemu”- 

podkreślono w tekście dokumentu. W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin poety. 

W grudniu 2020 r. chętni uczniowie Technikum w Zespole Szkół w Żółkiewce brali 

udziału w Szkolnym Konkursie Czytelniczym "Życie i twórczość Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego" organizowanym przez bibliotekarza i nauczyciela języka polskiego. 

Najwyższym poziomem wiedzy wykazali się uczniowie: 

    I miejsce Karolina Książek (kl. IV T) 

    II miejsce Aleksandra Wolniszewska (kl. III T), Patrycja Kotyło (kl. IV T) 

    III miejsce Paweł Kłoczek (kl. II T) 

Gratulujemy zwycięzcom .   

 



Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - etap okręgowy 

Miło nam poinformować o zakwalifikowaniu się Aleksandry Wolniszewskiej - uczennicy 
kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista – do etapu okręgowego 
XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Myśl przewodnia tegorocznej olimpiady brzmi: 
"Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii”. 

Gratulujemy i życzymy Oli zakwalifikowania się do etapu centralnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSPEKTYWY 2021 

Jesteśmy w gronie najlepszych techników w Polsce, najlepszym technikum w powiecie 
krasnostawskim i jedną z najlepszych szkół województwa lubelskiego w rankingu 
PERSPEKTYWY 2021!!! 

Miło nam powiadomić, że w tegorocznym Rankingu „Perspektywy” Technikum w Zespole 
Szkół w Żółkiewce (Technikum ZS Zaburze) zajęło 9 miejsce w województwie lubelskim, 
wśród najlepszych techników, uzyskując tytuł Srebrnej Szkoły oraz 120 miejsce w Polsce 
wśród 499 techników, spełniających wymagane kryteria.  

Ranking jest tworzony głównie z myślą o uczniach, którzy planują swoją edukację w szkole 
średniej oraz ich rodzicach. Klasyfikacja Perspektyw stanowi pomoc dla młodych ludzi 
w wyborze liceum lub technikum, które doprowadzą ich do  studiów i ułatwią zdobycie 
wymarzonego zawodu. Mamy nadzieję, że nasze sukcesy i  starania śledzą uczniowie 
kończący ósme klasy szkół podstawowych i uwzględnią je przy wyborze szkół średnich. 

Kryteria Rankingu Techników 2021 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki 
matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych 
(30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%). 

Jesteśmy dumni z naszego Technikum i trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów, aby 
ich tegoroczne wyniki były na miarę poprzednich. 

Gratulujemy oraz dziękujemy ubiegłorocznym absolwentom i   nauczycielom, którzy 
przyczynili się do tego sukcesu. 

 



Dodatkowe kwalifikacje uczniów w ramach projektu 
"Zawodowcy z Żółkiewki" 

W lutym 2021 roku odbyło się uroczyste wręczanie, przez Dyrektora szkoły Pana 

Stanisława Rogalskiego, książeczek spawacza i certyfikatów kwalifikacyjnych uczniom 

Technikum, kształcącym się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, 

którzy zdobyli dodatkowe kwalifikacje zawodowe w specjalności „Spawacz metodą MAG”. 

Kurs został przeprowadzony w ramach realizowanego przez Zespół Szkół w Żółkiewce 

projektu „Zawodowcy z Żółkiewki" 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. 

Certyfikaty i książeczki spawacza wydane praz Instytut Spawalnictwa w Gliwicach 

uprawniające do spawania metodą MAG uzyskało 15 uczniów.  

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte przez uczniów w znacznym stopniu pozwolą 

absolwentom szkoły na znalezienie dobrze płatnej pracy, wymagającej specjalistycznych 

umiejętności.  

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

Święto Bohaterów II konspiracji, niezłomnie walczących o niepodległą i wolną Polskę zostało 

ustanowione z inicjatywy Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Żołnierze Wyklęci byli 
żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego antykomunistycznego, 
którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Uczestników 
ruchu partyzanckiego określa się też jako „żołnierzy drugiej konspiracji” lub „Żołnierzy 
Niezłomnych”. Sformułowanie „Żołnierze Wyklęci” powstało w 1993 roku – po raz 
pierwszy użyto go w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie 
zbrojne po 1944 r.”, zorganizowanej przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie 
Warszawskim. Jego autorem był Leszek Żebrowski. Liczbę członków wszystkich 
organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy. Większość akcji 
oddziałów podziemia antykomunistycznego było wymierzonych w oddziały zbrojne UB, 
KBW czy MO. Żołnierze Wyklęci dzięki swojej działalności przyczynili się do  opóźnienia 
kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk 
wzorem postawy obywatelskiej. 

 

 

 

 



3 Marca - Międzynarodowy Dzień Pisarzy i Pisarek 

Międzynarodowy Dzień Pisarzy i Pisarek ustanowiony został w 1984 roku przez 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy. Jego celem jest promowanie literatury oraz 

obrona wolności słowa i rozwój społeczności pisarzy na całym świecie. W bieżącym roku w 
Polsce doceniona została szczególnie twórczość niektórych pisarzy/poetów poprzez 

ustanowienie, przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, roku 2021 Rokiem Stanisława Lema, 
Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza. 

Stanisław Lem - najwybitniejszy przedstawiciel polskiej fantastyki i jeden z 
najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie, autor m. in. „Cyberiady”, „Solaris” czy 

„Bajek robotów”. W swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, 
skutkami postępu technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień 

fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed negatywnymi 
skutkami technicznego rozwoju cywilizacji, a jego prace teoretyczne i prognozy 

futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i 
prognozowanie jej losu. 

Cyprian Kamil Norwid - wybitny poeta, dramatopisarz, prozaik i myśliciel, a także artysta 
sztuk pięknych. W twórczości swej Norwid odwoływał się do narodowej i ogólno -

europejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem. Twórczy wkład Norwida w 
nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach 

decydujący.  

Krzysztof Kamil Baczyński - jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia 
Kolumbów. Pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Armii Krajowej, a dwa lata temu 

otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla 
niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju 

polskiej kultury. 

Tadeusz Różewicz - wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, głęboko 
związany z losem pokolenia wojennego, baczny obserwator życia codziennego, społecznego 

i politycznego. Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma 
charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale 

jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską. 

 



PRÓBNA MATURA z CKE 

Stacjonarnie, ale w reżimie sanitarnym, odbywają się tegoroczne matury próbne 
organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzamin maturalny to  ważne, ale 
i stresujące wydarzenie w życiu każdego ucznia. Aby zniwelować poziom stresu, ważne jest 
nie tylko dobre przygotowanie, lecz także umiejętność odnalezienia się w stresującej 
sytuacji. Dlatego staraliśmy się, aby przebieg próbnego egzaminu był podobny jak egzaminu 
państwowego. Przez kolejne dni uczniowie sprawdzają stan swojej wiedzy 
i przygotowania do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu. W bieżącym roku 
harmonogram przedstawia się następująco: 3 marca – język polski, 4 marca – matematyka, 
5, 8 marca – języki obce, a w kolejnych dniach – przedmioty dodatkowe zdawane 
na poziomie rozszerzonym. Do próbnej matury przystąpią uczniowie klasy IV Technikum 
kształcącego w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i technik ekonomista. Życzymy 
im jak najwyższych wyników! 

 

 

 

 



 

 

 

 



Dodatkowe kwalifikacje uczniów w ramach projektu 
"Zawodowcy z Żółkiewki" 

W miesiącu kwietniu 2021 roku 18 uczniów Technikum, kształcącym się w zawodzie 

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, zdobyli dodatkowe kwalifikacje zawodowe 

w  zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem 

sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego 

w kolejnictwie kurs podstawowy, w ramach kursu, który został przeprowadzony w ramach 

realizowanego przez Zespół Szkół w Żółkiewce projektu „Zawodowcy z Żółkiewki" 

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 ułatwią 

absolwentom szkoły przejmowanie i prowadzenie własnych gospodarstw rolnych.  

 

 



XLIV edycja okręgowych eliminacji Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 

W dniu 23.04.2021 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyły się eliminacje 

okręgowe XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Naszą szkołę w bloku 

tematycznym: mechanizacja rolnictwa reprezentowali uczniowie: Marcin Grzeszczuk, 

Mateusz Skrzypczak, Jakub Mazurek.  

Najlepszy wynik uzyskał Marcin Grzeszczuk, zajmując 8 miejsce. Gratulujemy! 

 

 

 

 

 

 

 

 



POŻEGNANIE MATURZYSTÓW 2021 

„Ucz się tak, jakbyś niczego jeszcze nie osiągnął, 

i lękaj się, byś nie stracił tego, co już osiągnąłeś” 

W dniu 30 kwietnia 2021 r. uczniowie klas maturalnych mogli odebrać upragnione 
świadectwa. W nietypowych okolicznościach młodzież zakończyła swoją edukację. 
Dyrektor Szkoły Pan Stanisław Rogalski podziękował uczniom za miłą współpracę 
i życzył pomyślności na przyszłość. Za wysokie wyniki w nauce i  aktywność społeczną, 
wyróżnienie uczniowie, otrzymali nagrody, dyplomy i  listy pochwalne. 

Naszym absolwentom życzymy powodzenia na maturze, szczęścia w dorosłym życiu, 
spełnienia marzeń i aby lata spędzone w naszej szkole były dla nich zawsze miłym 
wspomnieniem. Dziękujemy rodzicom uczniów klas czwartych za współpracę 
ze społecznością szkoły. 

 

 

 

 

 

 



2021 Rokiem 
Konstytucji 3 Maja 

 

W 2021 roku przypada 230. rocznica uchwalenia Ustawy Rządowej, zwanej Konstytucją 
3 Maja 1791 roku, która została spisana i wprowadzona w życie jako Konstytucja 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 

Dyrektor Szkoły Pan Stanisław Rogalski, poczet sztandarowy, przedstawiciele nauczycieli 
i uczniów włączyli się w gminne obchody tego ważnego dla Polski narodowego święta. 

Warto przy obchodach 3 Maja przypomnieć, że Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą 2021 
Rokiem Konstytucji 3 Maja. Uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego 
i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje 
swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i  wartości Oświecenia. Jako 
pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego 
patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych. „Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci 
zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do  powstania tego 
wiekopomnego aktu - myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, 
przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których 
niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości, zachęca 
do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji 3 Maja współcześnie” – oświadczono. 

 



 

 

 

 



 

 

 



MATURA 2021 

 

Dnia 04.05.2021 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podsumowanie szkolnego konkursu profilaktycznego 

 

 

W I semestrze br. szkolnego w Zespole Szkół w Żółkiewce został zorganizowany  

Szkolny konkurs plastyczny „Bezpieczny = trzeźwy kierowca”. 

Jego celem było propagowanie trzeźwości wśród młodych kierowców i   uwrażliwianie 
pasażerów na trzeźwość kierowców, z którymi odbywają podróż. Konkurs był skierowany 
do wszystkich uczniów szkoły. Prace plastyczne zostały umieszczone na szkolnej gazetce, 
a najlepsze nagrodzone. Wszystkie prace się podobały, a na wyróżnienie zasługują 
szczególnie uczniowie: Jacek Pop, Łukasz Chudziak, Konrad Bądyra i  Paweł Kłoczek. 
Środki na zakup nagród i innych pomocy dydaktycznych wspomagających prowadzenie 
w szkole działań profilaktycznych zostały pozyskane dzięki realizacji przez szkołę zadania 
publicznego finansowanego przez Urząd Gminy w Żółkiewce.  

Koordynatorami konkursu byli: psycholog szkolny Pani Karolina Koman-Warda 
i  nauczyciel przepisów ruchu drogowego Pan Andrzej Mirosław.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Lekcje z ZUS 

 

Uczniowie kl. II technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa  
i agrotroniki w miesiącu czerwcu na zajęciach z podstaw przedsiębiorczo uczestniczyli  
w realizacji projektu „Lekcje z ZUS”. Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra 
Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt zrodził 
się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie 
ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. 
 
„Lekcje z ZUS” kształtują świadomość naszej młodzieży, a ponadto dają im  praktyczną 
wiedzę jako przyszłym przedsiębiorcom na niżej wymienione tematy: 
 
Świadomy zawsze ubezpieczony 
• cel ubezpieczeń społecznych 
• historia ubezpieczeń 
• zadania ZUS 
• ZUS=/=FUS 
 
Co Ci się należy, gdy płacisz składki 
• system ubezpieczeń społecznych 
• praca zarobkowa a ubezpieczenia 
• świadczenia z ubezpieczenia chorobowego 
• świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego 
 
Renty i emerytury 
• świadczenia z ubezpieczeń rentowych 
• świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego 
• Emerytura - Twoja przyszłość w Twoich rękach 
 
E-ZUS, czyli firma pod ręką 
• rejestracja firmy 
• zgłoszenie do ubezpieczeń 
• ulgi w płaceniu składek 
• rozliczenia z ZUS 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Egzaminy potwierdzające kwalifikację MG.03 

W dniu 22.06.2021 r. została przeprowadzona część pisemna egzaminu potwierdzającego 
kwalifikację MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i  narzędzi stosowanych 
w rolnictwie. Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy III Technikum kształcącego 
w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Część praktyczna egzaminu 
potwierdzającego kwalifikację MG.03 odbędzie się w dn. 01-02 lipca 2021 r. 

Zdającym życzymy powodzenia podczas obu części egzaminu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 

 

Zakończenie roku szkolnego to czas radosny, moment wyczekiwany przez młodzież 
marzącą o letnim wypoczynku. Zanim jednak on nastąpił zebraliśmy się w Kościele pw. 
Św. Wawrzyńca w Żółkiewce, aby podziękować Bogu za miniony rok i prosić o szczęśliwe 
wakacje. Msza Św. w intencji dzieci i młodzieży, celebrowana była przez księży: 
proboszcza parafii w Żółkiewce Mariana Wiecha i proboszcza parafii w Olchowcu 
Franciszka Klizę.  

Następnie udaliśmy się do szkoły, gdzie na sali gimnastycznej w obecności gości: Starosty 
Powiatu Krasnostawskiego Pana Andrzeja Leńczuka, Członka Zarządu Powiatu Pana 
Jana Mroza, Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Janusza Pawłaska oraz Dyrektora 
Szkoły Pana Stanisława Rogalskiego, wychowawców, nauczycieli, uczniów i  rodziców 
nastąpiło podsumowanie efektów całorocznej pracy, wręczenie nagród za wysokie wyniki 
w nauce, szczególne osiągnięcia i działalność na rzecz szkoły.  

Podczas uroczystości nastąpiło przekazanie pełnienia obowiązku Dyrektora Szkoły Panu 
Henrykowi Różyło. Dotychczasowy Dyrektor Szkoły Pan Stanisław Rogalski postanowił 
zakończyć 16-letnią pracę na stanowisku dyrektora szkoły i kontynuować pracę 
w zawodzie nauczyciela. Oficjalnego przekazania funkcji dokonali: Starosta Powiatu 
Krasnostawskiego Pan Andrzej Leńczuk i Członek Zarządu Powiatu Krasnostawskiego 
Pan Jan Mróz. Starosta Powiatu Krasnostawskiego Pan Andrzej Leńczuk podkreślił 
zasługi Pana Stanisława Rogalskiego na rzecz szkoły, podziękował za współpracę i życzył 
sukcesów w dalszej pracy zawodowej. Słowa wdzięczności popłynęły też od nauczycieli, 
pracowników szkoły, rodziców i młodzieży szkolnej. Wyrazem wdzięczności były bukiety 
kwiatów. 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

WAKACJE!!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie kroniki – Maria Mirosław 


