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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 !

2 wrzeœnia
2019

Numer: 69
Informator dla
pierwszaków

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 cztery
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 reformy, zwracajcie
szczególn¹ uwagê na nazwê Swojej klasy! Zawsze
przy numerze klasy i jej specjalnoœci pojawiaæ siê
bêdzie literka g dla klas z absolwentami gimna-
zjów i literka p dla klas z absolwentami szko³y
podstawowej. To bardzo wa¿ne!

Witajcie pierwszaki!

Do wakacjiDo wakacjiDo wakacjiDo wakacjiDo wakacji
pozosta³o jeszczepozosta³o jeszczepozosta³o jeszczepozosta³o jeszczepozosta³o jeszcze
tylkotylkotylkotylkotylko
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Wychowawcy, klas pierwszych, w
roku szkolnym 2019/2020

U  NAS   ZDOBÊDZIESZ   DODATKOWE  KWALIFIKACJE!

CNAP jest edu-
kacyjnym programem non-
profit (nie nastawionym na
zysk) w zakresie technolo-
gii sieciowych. Jest on re-
alizowany na œwiecie od
1997 r., a w Polsce - od
2000 r. we wspó³pracy z po-
nadgimnazjalnymi szko³ami
œrednimi oraz szko³ami wy¿szymi. W ZSEEiM wystartowali-
œmy od 2001 roku.

Program oferuje uczniom i studentom mo¿liwoœæ
uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny pro-
jektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych.
Taka wiedza ju¿ dziœ stanowi przes³ankê do odniesienia suk-
cesu w nowoczesnym œrodowisku gospodarki internetowej.
Otwiera te¿ mo¿liwoœci znalezienia satysfakcjonuj¹cej pracy
i jest solidn¹ podstaw¹ przysz³ej kariery zawodowej.

Zostaliœcie uczniami
Zespo³u Szkó³ Elektronicznych,
Elektrycznych i Mechanicznych,
a nie jest to byle co. Szko³a jest kon-
tynuatorem 145-letniej tradycji. Swój
pocz¹tek mia³a w 1874 roku, kiedy
to c.k. austriackie ministerstwo oœwia-
ty za³o¿y³o w Bielsku Pañstwow¹
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.

Uwaga
samochodziarze!

        Po skoñczeniu 18 lat
mo¿ecie w budynku naszej
szko³y zdobyæ prawo jazdy!

Akademia CISCO

Klasy technnikum po gimnazjum:

I THg mgr in¿. Roman Sikora
I TFg mgr in¿. Arkadiusz Krzempek
I TR1g mgr in¿. Joanna Rothkegel
I TR2g mgr Joanna Baron
I TI1g mgr Kinga Kastelik-Ginda
I TI2g mgr Marcin Wygaœ
I TEg mgr Renata Pagie³a

Organizacja roku
szkolnego 2019/2020

1. Rozpoczêcie roku szkolnego:
    2 wrzeœnia 2019 r.
2. Zimowa przerwa œwi¹teczna:
    23 - 31 grudnia 2019 r.
3. Koniec I pó³rocza: 20 grudnia 2019 r.
4. Pocz¹tek II pó³rocza: 2 stycznia 2020 r.
5. Ferie zimowe trwaj¹ dwa tygodnie:
    13 - 26 stycznia 2020 r.
6. Wiosenna przerwa œwi¹teczna:
     9 - 14 kwietnia 2020 r.
7. Koniec roku szkolnego: 26 czerwca 2020 r.
8. Wakacje:  27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

Klasy technnikum po szkole podstawowej:

I THp mgr Irena Matys
I TFp mgr Anna Kulawska
I TR1p  mgr Katarzyna Bylica
I TR2p mgr Magdalena Lasek
I TI1p mgr in¿. Zofia Lisiecka
I TI2p dr Tomasz Kopczyñski
I TI3p mgr Agata Wizner
I TEp mgr in¿. Rados³aw Surówka

Klasa szko³y bran¿owej I stopnia po gimnazjum:

I ZEg mgr Marek Mandrak

Nasza strona
internetowa:

http://zseeim.edu.pl/http://zseeim.edu.pl/http://zseeim.edu.pl/http://zseeim.edu.pl/http://zseeim.edu.pl/

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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Wszystkich, którzy wejd¹ po
raz pierwszy do naszej szko³y, prze-
ra¿a ogromny budynek. Nie wie-
dz¹, jak sobie w nim poradziæ.
Wszystko jest bardzo proste,
a budynek wkrótce stanie siê
Wam znany i ca³kiem przyja-
zny.

S¹ tu trzy wejœcia i ci¹-
gn¹ce siê od nich schody. G³ów-
ne wejœcie i g³ówne schody to te
od ulicy S³owackiego (naprzeciw
Ksi¹¿nicy Beskidzkiej). Wejœcia bocz-
ne s¹ od ulicy Sienkiewicza 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 par-
terze” od ulicy Sienkiewicza i D¹brow-
skiego. Je¿eli numer jest jedno- i dwucyfrowy - to
jest to parter, numery zaczynaj¹ce siê od stu s¹ na
pierwszym piêtrze, a powy¿ej dwustu - na piêtrze
drugim.

Sale gimnastyczne s¹ dwie: ma³a na sa-
mym 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 bocznym
od ulicy Sienkiewicza na niskim parterze (pok.07).

W naszej szkole nie zmienia siê butów (wiêc
dobierajcie takie, ¿eby siê nie zagrzaæ), zwykle je-
sieni¹ otwierane s¹ dwie szatnie, obie obok wejœæ
bocznych, gdzie panie powiesz¹ wasze kurtki 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 sk³adali-
œcie 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

Boczkowski i Roman
Królczyk.

W pokoju nr 112  przyjmuje
v-ce dyrektor d/s wychowaw-
czych Jolanta Kujawska-
Tomasik i v-ce dyrektor

Jakub Rudolf.

W pokoju 113c
przyjmuj¹ panie

pedagog: Izabela
Tatoñ-Górny i
Beata Pok³adnik.

W pokoju 111
przyjmuj¹: pedagogo-

wie Ma³gorzata
Macha  i Piotr

Antonów oraz psycholog Lidia ¯muda-Wójcik.
Do nich zwracajcie siê ze wszystkimi waszymi
problemami.

WF: Na zajêciach wychowania fizycznego trzeba
prezentowaæ siê w  strojach gimnastycznych w
kolorach szko³y; ¿ó³ta koszulka i czerwone
spodenki! Jest to tradycja siêgaj¹ca XIX wieku!

Sk³adki:
Niestety, od razu p³acimy!

- do 15 wrzeœnia ubezpieczenie w wysokoœci
38,50  z³ - zbieraj¹ wychowawcy

-  sk³adki na Radê Rodziców - 100 z³  -
pieni¹dze zbiera skarbnik rodzic.

Podrêczniki: Zachêcamy (jeœli to mo¿liwe) do za-
kupu u¿ywanych podrêczników (tanio i ekologicz-
nie!). W szkole, od 9 do 13 wrzeœniu 2019 r., w hallu
g³ównym, bêdzie zorganizowana ich gie³da.

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!

wieszaki i dadz¹ numerki. Ale mo¿e w tym roku uda
siê przekazaæ ka¿demu z Was osobist¹ szafkê. O
tym dowiecie siê ju¿ ze szkolnych komunikatów.

Portiernie s¹ dwie: jedna obok g³ównych
schodów i druga obok wejœcia bocznego (ul.

Sienkiewicza).
Toalety s¹ przy bocznych

wejœciach i przy bocznych
schodach; mêskie - na ni-
skim parterze i pierwszym
piêtrze (od Sienkiewicza),
parterze i drugim piêtrze (od
Krasiñskiego/D¹browskie-
go); damskie na na niskim
parterze i na pierwszym
piêtrze (od Krasiñskiego/

D¹browskiego) i na drugim
od Sienkiewicza. Toaleta
dostosowana dla osób nie-
pe³nosprawnych jest na
parterze od Krasiñskiego/
D¹browskiego)

W szkole
jest bufet (w okolicach wejœcia bocznego

od ul. H.Sienkiewicza), gdzie mo¿ecie kupiæ: pyszne
bu³ki, herbatê, kawê, soki, s³odycze oraz d³ugopisy i
zeszyty.

W pokoju 09 w Szkolnym Oœrodku Kariery
Zawodowej przyjmuje doradca zawodowy
El¿bieta Pasierbek.

W pokoju 101 przyjmuje
szkolna pielêgniarka 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
ju¿ we wrzeœniu 2019 roku! (terminy 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.


