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Zdalne nauczanie – tego jeszcze nie było! 
 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje 

czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły 

i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej 

wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.  

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie 

odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie 

się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu 

obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej 

przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie 

jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski. 

 

Rodzicu,  

 ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, 

zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach 

podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania 

opiekuńcze; 

 zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji 

w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie 

epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które 

pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych 

zasobów jest bezpłatny; 

 jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 

14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS; 
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 przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, 

podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny; 

 rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości 

pomieszczeń, w których przebywasz; 

 śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej 

w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły. 

Uczniu, 

 pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże 

skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe); 

 przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni 

wolnych od nauki; 

 odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. 

Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub 

rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy 

epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego 

nauczyciela; 

 przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których 

przebywasz. 

 

 

Alice envisions the future 
 

W dniach 5-6 marca 2020 roku uczennice naszej szkoły: Aleksandra Cybułka – 

1IAP, Aleksandra Biga – 1 IAP, Magdalena Budzik – 1TIG, 

Katarzyna Starzyk – 3IA oraz Sylwia Dobek – 3IA uczestniczyły 

w dwudniowym hackatonie pt. „Alice envisions the future”. 

Wydarzenie to odbyło się w Centralnym Domu Technologii 

w Warszawie. Uczennice uczestniczyły w wielu wykładach 

i warsztatach poświęconych sztucznej inteligencji. Projekty 

konkursowe tworzyły w zespołach 6 – osobowych. 

W zwycięskiej drużynie znalazła się Sylwia Dobek. Wyjazd 

zorganizowała Pani Edyta Kowalska, a opiekę nad 

uczennicami sprawowała Pani Renata Michalska.  

Gratulujemy wszystkim uczestniczkom! 
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Konkurs „Czyja to karykatura?” rozstrzygnięty! 

 

Laureatami konkursu zostali: 

 Dominik Płachta 1TIG 

 Wiktor Markowicz 4IB 

 Daniel Chaim 1IAP 

Zwycięzcy wyłonieni zostali drogą losowania. Otrzymają oni upominki rzeczowe, 

które wręczone zostaną po zawieszeniu kwarantanny. Wszyscy uczestnicy 

konkursu, którzy udzieli poprawnych odpowiedzi nagrodzeni zostaną 

pozytywnymi ocenami z języka polskiego. 

 

 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich  

– 23 kwietnia 

 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to święto obchodzone w ponad 100 

krajach na całym świecie! Tego dnia odbywa się mnóstwo wydarzeń związanych 

z czytaniem. W wielu księgarniach rozdawane są w tym dniu czerwone róże 

i udzielane są spore rabaty na zakup wydawnictw. 

Niestety w tym roku uroczystości związane z tym 

dniem, zostały przeniesione do rzeczywistości 

wirtualnej. 23 kwietnia to nie tylko święto książek 

i czytelnictwa, ale też, jak sama nazwa wskazuje, 

dzień praw autorskich. 

 

 

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 

Obchody świąt bibliotecznych rozpoczynamy 8 września – Światowym Dniem 

Umiejętności Czytania, a kończymy w czerwcu Świętem Uwalniania Książek. Na 

maj przypada kolejne wydarzenie biblioteczne. 8 maja będziemy świętować 

ogólnopolski Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek, który rozpoczyna Tydzień Bibliotek 

trwający od 8 do 15 maja.  Jest to ważny czas dla wszystkich osób pracujących 

Obraz Lubos Houska z Pixabay 
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w tych placówkach. Hasłem Tygodnia Bibliotek 2020 jest „Zasmakuj 

w bibliotece”. 

Wydarzenie zostało zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 

w 1985 r. Celem tego przedsięwzięcia jest promowanie czytelnictwa oraz 

podkreślanie roli bibliotek w kształtowaniu osobowości człowieka, podnoszeniu 

jakości życia oraz zwiększaniu prestiżu zawodu bibliotekarza. W dobie rozwoju 

nowoczesnych technologii, ważne jest także zainteresowanie „słowem pisanym” 

i dotarcie książki do szerokich kręgów społeczeństwa. Tydzień Bibliotek ma na 

celu także pokazanie roli tych placówek w budowaniu dziedzictwa kulturowego 

narodu. 

W tym roku, w związku z zaistniałą sytuacją i szerzącą się pandemią 

koronawirusa, nie możemy zorganizować wielu wydarzeń promujących 

czytelnictwo, np. spotkań czytelniczych, prezentacji książek, konferencji, czy 

warsztatów. Pamiętajcie o tym, że biblioteka szkolna prowadzi działalność 

zdalną. Jesteśmy do Waszej dyspozycji i odpowiadamy na zainteresowania 

czytelnicze. Zachęcamy do udziału w konkursach zdalnych organizowanych przez 

bibliotekę szkolną. Przede wszystkim pamiętajcie, że Kto czyta książki, ten żyje 

podwójnie. 

 

 

„Jej portret, Jego portret, Ich portret” 

 

Miło nam poinformować, że Artur Kuruc, uczeń klasy 1 IAP, zajął II miejsce w VII 

Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym 

„Jej portret, Jego portret, Ich portret”. 

Konkurs miał charakter otwarty 

i adresowany był do wszystkich 

fotografujących w wieku od 8 do 20 lat, 

a jego tematem było wykonanie portretu 

kobiety, mężczyzny (w każdym wieku). Nie 

jest to jedyny sukces Artura. Już wcześniej, 

w konkursie fotograficznym,  za zdjęcie pt. 

„Ślady” zajął I miejsce. Gratulujemy! 
 

Autor fotografii: Artur Koruc 
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Konkurs fotograficzny  

– „Domowe czytanie. Fotka z książką” rozstrzygnięty! 

W związku z zaistniałą sytuacją, związaną z pandemią koronawirusa, w tym roku 

Tydzień Bibliotek nie mógł być obchodzony w sposób tradycyjny. Dlatego też 

biblioteka szkolna ogłosiła konkurs fotograficzny pod hasłem: „Domowe 

czytanie. Fotka z książką”. Zadaniem uczestników było przesłanie fotografii 

z książką, aktualnie czytaną lub bliską sercu. Technika wykonania zdjęcia była 

dowolna. Jury konkursowe zdecydowało, że przyzna tylko jedną nagrodę za 

najlepsze zdjęcie. 

Miło nam poinformować, że  I miejsce w tym konkursie zdobył Artur Kuruc, uczeń 

klasy 1 IAP. 

Zwycięzcy gratulujemy!!! 
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Pożegnanie maturzystów 2020 r. 

W planach była uroczysta akademia, pełne wzruszeń i emocji pożegnanie. Życie 

zweryfikowało ten zamysł. Z powodu pandemii, w warunkach wszelkich 

restrykcji, tegoroczni absolwenci Technikum Nr 4 im. Tadeusza Tertila w ZSME 

w dniach 25.05. – 29.05.2020 r  odbierali świadectwa ukończenia szkoły. 

 Jak pisał poeta Emil Oesch „Do sukcesu nie ma żadnej windy, trzeba iść po 

schodach”. Gratulujemy wszystkim uczniom osiągniętych wyników. 

W szczególności tym, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem. Zostali oni wpisani 

do Księgi pamiątkowej ZSME. 

Szczególną nagrodę – Gigant ZSME – zdobył uczeń 

kl. 4IA, Kacper Osika. Serdecznie gratulujemy!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy absolwenci, przed Wami egzamin maturalny, egzamin dojrzałości. 

Życzymy Wam pomyślności, sukcesów, połamania piór. Niech to będzie dla Was 

wspaniały wstęp w dorosłe życie, które będziecie budować mądrze 

i odpowiedzialnie. 

Nigdy nie traćcie nadziei ani wiary we własne siły. Pamiętajcie, że oprócz wiedzy, 

o wartości człowieka decyduje to, co ma w sercu. Miejcie więc szacunek dla 
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każdego, bo to jest jedna z najważniejszych lekcji życia. 

Patrzcie odważnie w przyszłość.  Nie zapomnijcie jednak 

o tych, którzy Was ukształtowali i o miejscu – szkole, 

która była cząstką Waszego życia przez ostatnie 4 lata. 

Powodzenia!!! 

 

„Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował 

tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. 

Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. 

Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, 

odkrywaj” – Mark Twain 

 

 

Międzyszkolny Interdyscyplinarny Konkurs  

„Pamięć i Tożsamość” 

Międzyszkolny Interdyscyplinarny 

Konkurs „Pamięć i Tożsamość – 

intelektualny testament Jana Pawła II” 

rozstrzygnięty. 

Nie złamał nas nawet wirus w kronie. 

Powstały wspaniałe prace literackie, 

filmowe i fotograficzne. Dla uczestników 

przygotowywanie prac było odskocznią 

od zdalnego nauczania, wirusa, 

maseczek, itp. Czy można zrobić film będąc zamkniętym w domu? Można. Dla 

Michała Liguza maturzysty z I LO, zdobywcy I miejsca, nie stanowiło to większego 

problemu. Podobnie jak dla Artura Kuruca, ucznia ZSME i Korneliusza Częczka, 

ucznia XIV LO- laureatów II miejsca oraz Kamili Nowak, uczennicy I LO laureatki 

III miejsca. 
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Najwięcej prac napłynęło w kategorii literackiej. Pierwsze miejsce 

ex aequo  zdobyli: Nikola Krzak uczennica klasy pierwszej I LO w Tarnowie 

i Michał Czuba również uczeń klasy pierwszej ZSME. Miejsce drugie i trzecie zajęli 

w kolejności  Kinga Wielbłąd z ILO w Tarnowie i Zuzanna Jasica z ZS nr 1 

w Limanowej. 

Wśród wyróżnionych znaleźli się: Paweł Mosio  z ZSME, Oskar Chronowski 

z CKZiU i Amelia Krzystyniak z SP nr 5 z Dębicy.  Jury konkursu stanowili 

pracownicy naukowi i dydaktyczni Wydziału Teologicznego UPJP2 w Tarnowie 

w składzie:  ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski, ks. prof. UPJP2 

dr hab. Piotr Łabuda, ks. dr Grzegorz M. Baran i p. dr Anna Gąsior. Patronat 

honorowy nad konkursem objął ks. 

Biskup Andrzej Jeż, on tez był głównym 

fundatorem nagród. Wśród sponsorów 

znaleźli się również:  redakcja Gościa 

Niedzielnego o/Tarnów, Wydział 

Promocji Miasta, Teatr L. Solskiego. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 

konkursu i ich opiekunom za to, że 

w tak trudnym dla nas czasie 

dopowiedzieli na nasze zaproszenie uczczenia 100. rocznicy urodzin 

Jana Pawła II. 

Finał konkursu i jego podsumowanie odbyło się  ZSME w Tarnowie 

5 czerwca 2020r. 
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Finał VII Interdyscyplinarnych Warsztatów 

Filozoficznych dla Młodzieży 

23 maja 2020 roku odbył się Finał VII Interdyscyplinarnych Warsztatów 

Filozoficznych dla Młodzieży. Artur Kuruc z kl. 1 IAP i Jakub Jarek z kl. 1 TAP 

finalistami konkursu. A uczniowie ZSME biorący udział w warsztatach głownie 

z klas realizujących kurs filozofii, zdobyli łącznie najwyższą 

ilość  punktów  pokonując ponad 80 szkół z całej Polski. 

W finale wzięło udział 28 uczestników, którzy zostali wyłonieni z grupy 604 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z całej Polski. Do 

ostatniego etapu konkursu zakwalifikowano uczestników, którzy w pierwszym 

etapie konkursu zdobyli największą ilość punktów. Wśród finalistów znalazło się 

dwóch uczniów z naszej szkoły Artur Kuruc z kl. 1 IAP i Jakub Jarek z kl. 1TAP.  

 

Nasi szkolni przyjaciele …  

 

 

 

 

 


