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Menu główne
Strona główna

HISTORIA

PATRON

STATUT

PEDAGOG, PSYCHOLOG

Ostatnie wiadomości
OFERTA PRACY !!!
XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Odbiór świadectw maturalnych - termin
poprawkowy
Kiermasz podręczników
Ogłoszenie

KONTAKT

Egzaminy maturalne
Egzamin maturalny
Terminarz
Informatory

XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

Arkusze
Struktura

O szkole

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej.
Eliminacje szkolne (zawody I stopnia) odbędą się w szkole 23 października 2020 r. Osoby
zainteresowane udziałem muszą zgłosić się (najpóźniej 8 października) do pani Anity
Chudzik. Zgłoszenie można przesłać przez e-dziennik.

Historia

Czytaj całość

Bibliografia

OFERTA PRACY !!!

Plan prezentacji

Poszukujemy 2 dziewczyny na stanowisko hostessy!
Miejsce Pracy: CARREFOUR Kolejowa 6 Bełchatów - OTWARCIE w Galerii Olimpia

Opłata za egzamin

Dyrekcja szkoły
Rada Rodziców

Patron
Statut
Pedagog, psycholog

Czytaj całość

Organizacja
Tematy maturalne

Deklaracje

Kontakt

Odbiór świadectw maturalnych - termin poprawkowy
Rekrutacja
Kierunki kształcenia
IV Liceum Ogólnokształcące

Świadectwa maturalne wydawane będą od dnia 30.09.2020 r. od godziny 12:30 w
sekretariacie szkoły.
Prosimy o wcześniejszy telefoniczny kontakt z sekretariatem szkoły w celu potwierdzenia,
czy świadectwo jest do odbioru.
Przypominamy, że po odbiór świadectwa należy zgłosić się osobiście z dokumentem
potwierdzającym tożsamość. Na teren szkoły można wejść tylko w maseczce lub przyłbicy.

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

CKE

Technikum Energetyczne
Branżowa Szkoła I Stopnia

Ogłoszenie

Oferty pracy

W dniu 17.09.2020 r. (czwartek) o godzinie 17.00 odbędą się zebrania
wychowawców z rodzicami uczniów klas drugich.
Czytaj całość

Dla ucznia i rodziców
Ochrona Danych Osobowych

Ogłoszenie

Program wych.-prof.

W dniu 16.09.2020 r. (środa) o godzinie 17.00 odbędą się zebrania wychowawców z
rodzicami uczniów klas pierwszych, klas trzecich oraz klas czwartych.

Samorząd Uczniowski

OKE

Czytaj całość

Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego
Warunki Ubezpieczenia
Opieka stomatologiczna

Kiermasz podręczników
Zapraszam wszystkich uczniów do udziału w szkolnym kiermaszu podręczników. Jeśli
chcesz sprzedać niepotrzebne książki podpisz je czytelnie ołówkiem i przynieś do sali 146.
Organizator: Monika Mik

Szkolny zestaw podręczników

OGŁOSZENIE

Rozkład jazdy PKS

Zapraszamy do udziału w projektach:
1. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych XI dzięki któremu
uzyskasz uprawnienia operatora sprzętu ciężkiego (jedna maszyna do wyboru) oraz
kwalifikacje potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: BUD.13 Eksploatacja maszyn i
urządzeń do robót ziemnych i drogowych w zawodzie 834209 Operator maszyn i urządzeń
do robót ziemnych i drogowych.
2. Wykonywanie, naprawa, montaż i obsługa maszyn i urządzeń II dzięki któremu uzyskasz
uprawnienia spawalnicze w wybranych dwóch specjalnościach oraz kwalifikacje
potwierdzające kwalifikacje
w zawodach: MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi w
zawodzie 722204 Ślusarz oraz MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń w zawodzie 3
11504 Technik Mechanik.

Regulamin dziennika elektr.
Dni wolne od zajęć
Stypendia PGE
Procedura funkcjonowania ZSP1
Plan lekcji
Zastępstwa

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

Dodatkowe informacje
Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych XI
Wykonywanie, naprawa, montaż i obsługa maszyn i urządzeń II

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego

BIP

SAN

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą

transportu
Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie
epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Zrealizowane

Komunikat
Multimedia
Film promocyjny
Filmy

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 roku przez uczniów/absolwentów upływa:
- 15 września 2020 r. dla podstawy programowej 2017
- 11 września 2020 r. dla podstawy programowej 2012
Miejsce składania deklaracji: kierownik zajęć praktycznych - pokój nr 29.

Politechnika Łódzka

Procedura
Dziennik elektroniczny

Procedura funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie w czasie
epidemii.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Facebook

PERSPEKTYWY 2015

Egzamin pisemny odbędzie się 8 września o godzinie 14:00 według następującego
porządku:
matematyka – sala 6 (hol przed aulą)
język polski – sala 120
język polski – sala 111 (uczeń z dostosowaniem, praca pisana na komputerze)
język angielski – sala 7 (czytelnia)
Zdający egzamin maturalny w terminie poprawkowym proszeni są o zgłoszenie się o
godz. 13:30 z dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz długopisem z czarnym
wkładem.
W trakcie egzaminu zdający korzystać może z materiałów pomocniczych określonych w
Komunikacie Dyrektora CKE. Szkoła zapewnia zdającym kalkulatory proste, tablice
matematyczne i słowniki na egzamin z języka polskiego.
Listy zdających znajdują się na tablicy ogłoszeń w głównym holu szkoły.
Na egzamin zdający przychodzą w maseczce. Przy wejściu do szkoły należy
zdezynfekować ręce.

Termin odbioru świadectw potwierdzających kwalifikacje w
zawodzie

Fabryka Inżynierów

PKN

Wybierz studia

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla zdających przystępujących do
egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2020 wydawane będą w dniu 01.09.2020
r. (wtorek) przez wychowawców klas. Po podanym terminie świadectwa odebrać będzie
można w sekretariacie szkoły.

Powiat Bełchatowski

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
Każdy uczeń wchodząc na teren szkoły musi być wyposażony w maseczkę lub
przyłbicę. Przed wejściem do budynku szkoły oraz do sali lekcyjnej uczeń
zobowiązany jest zdezynfekować ręce (płyn do dezynfekcji znajduje się przy
wejściach do szkoły oraz w salach lekcyjnych.
Inauguracja roku
harmonogramem.

szkolnego

2020/2021

odbędzie

się

zgodnie

z

Uniwersytet Łódzki

następującym

OGŁOSZENIE
Kapitał Ludzki

W dniu 28.08.2020 r. (piątek) o godzinie 9.00 w auli szkolnej odbędzie się zebranie
Rady Pedagogicznej.

Moje finanse

Czytaj całość

Egzaminy poprawkowe
EGZAMINY POPRAWKOWE - Sierpień 2020

Konkurs o indeks AEH!
EFS

PSWW HALLER

Szanowni Państwo!
AEH organizuje konkurs, w którym do wygrania jest indeks na dowolny kierunek
prowadzony przez tą uczelnię. Konkurs kierowany jest do tegorocznych maturzystów.
Naprawdę niewiele potrzeba, aby studiować przez rok za darmo – wystarczy przesłać opis
dowolnego opisu projektu społecznego za pomocą formularza znajdującego się na stronie:
www.indeks.vizja.pl
szczegóły dostępne również na:
https://www.facebook.com/AEHWarsaw

Termin odbioru świadectw maturalnych
SchoolVision

BTI

Świadectwa maturalne wydawane będą w dniu 11.08.2020 r. od godziny 12:00 do
13:30 w pokoju nauczycielskim. Osoby, które nie będą mogły w tym czasie odebrać
świadectwa, mogą w terminie późniejszym zgłosić się po odbiór do sekretariatu szkoły.
Absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w
części pisemnej może przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym, pod warunkiem,
że:
a) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i
żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
b) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie
rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.
W

nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2020 roku składa on w sekretariacie

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

szkoły przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o przystąpieniu
do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

Warto być dobrym

OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO Z DANEGO
PRZEDMIOTU W TERMINIE POPRAWKOWYM

Niezbędnik dla maturzystów
SEP

Szanowni Państwo, redakcja serwisu www.otouczelnie.pl przygotowała bezpłatny
niezbędnik online dla kandydatów na studia 2020/21.Informacje zawierają wszystkie
kierunki studiów, 392 uczelnie wyższe w Polsce oraz zasady rekrutacji na studia 2020/21
LINK do artykułu:
https://www.otouczelnie.pl/s/studia

Haering

EGZAMIN MATURALNY
WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO

Politechnika Częstochowska
PaT

Rekrutacja na Wydział
Częstochowskiej

Inżynierii

Humax

Produkcji

i

Technologii

Materiałów

Politechniki

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:
https://www.wip.pcz.pl/pl/kandydat
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Elbud

Misja szkoły
„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom
XXI wieku”

Binż

Bezpieczny Stok
EMTECH

Bezpieczne wakacje

Krajowa Mapa Zagrożeń

Praktyki i staże
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Egzaminy maturalne
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OFERTA PRACY!

Arkusze

Zatrudnimy absolwentów szkół technicznych o profilu elektronicznym, elektrycznym,
mechatronika, automatyka na stanowisku:
• Technik elektryk
• Technik elektryk – automatyk

Struktura

Czytaj całość

KONTAKT

Organizacja
Tematy maturalne
Bibliografia

Patron

KOMUNIKAT

Plan prezentacji

Statut

Świadectwa promocyjne dla uczniów kl. 1-3 technikum oraz 1-2 liceum i szkoły branżowej
będą rozdawane we wrześniu.

Opłata za egzamin

Pedagog, psycholog
Kontakt

Deklaracje

Rekrutacja
Terminy postępowania rekrutacyjnego W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1
W BEŁCHATOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

Rekrutacja
Kierunki kształcenia
IV Liceum Ogólnokształcące
Technikum Energetyczne
Branżowa Szkoła I Stopnia
Oferty pracy

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką,
materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów
zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o
obowiązkowym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

CKE

Sekretariat
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
ul. Czapliniecka 96
97-400 Bełchatów
tel. 44 632 31 56

Dla ucznia i rodziców
Ochrona Danych Osobowych
Program wych.-prof.
Samorząd Uczniowski
Dla rodziców

Godziny pracy biblioteki szkolnej
Biblioteka szkolna będzie czynna:
22.06 (poniedziałek) od 11:00 do 14:00
23.06 (wtorek) od 8:00 do 13:00
25.06 (czwartek) od 8:00 do 11:00

OKE

Prosimy wszystkich uczniów o zwrot książek.

Kalendarz roku szkolnego
Warunki Ubezpieczenia

Egzamin

Opieka stomatologiczna

Procedura wchodzenia do szkoły/sali egzaminacyjnej w czasie egzaminów
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Szkolny zestaw podręczników
Rozkład jazdy PKS
Regulamin dziennika elektr.
Dni wolne od zajęć
Stypendia PGE
Procedura funkcjonowania ZSP1

1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną
przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
2. W tym celu zdający z wyprzedzeniem otrzymują informację (zamieszczoną na stronie
internetowej szkoły, wysłaną przez dziennik elektroniczny) o godzinie, o której powinni
stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu. Będą to różne godziny dla zdających z
sali egzaminacyjnej nr 1 (aula) i sali egzaminacyjnej nr 2 (przed aulą). Czas wejścia do
szkoły/sali egzaminacyjnej w 15-minutowych odstępach.
3. Czekając na wejście do szkoły/sali egzaminacyjnej , zdający ustawiają się w szeregu i
zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 metra) oraz mają zakryte usta i nos.

BIP

SAN

Czytaj całość

Plan lekcji
Zastępstwa

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

Prąd twoim wrogiem czy przyjacielem?
Komunikat dot. nagród za konkurs "Prąd twoim wrogiem czy przyjacielem?"
Rozdanie nagród i dyplomów z II Multimedialnego Powiatowego Konkursu "Prąd twoim
wrogiem czy przyjacielem?" odbędzie się najprawdopodobniej na uroczystości we wrześniu
z okazji Rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w ZSP Nr 1 w Bełchatowie o szczegółach
poinformujemy zwycięzców i opiekunów.
Czytaj całość

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

Multimedia
Film promocyjny

UWAGA!! - MATURA Z INFORMATYKI
Maturzyści, którzy zdają egzamin z informatyki proszeni są o przybycie do szkoły w dniu
16 czerwca na godzinę 9:00 do sali przydzielonej na ten egzamin (tj. sali 144 i 221).
W ciągu jednej godziny zdający sprawdza poprawność działania komputera, na którym
będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzenie odbywa
się w obecności administratora pracowni oraz członka zespołu nadzorującego. Fakt
sprawdzenia komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na stosownym
oświadczeniu.
Zdający, administrator i członek zespołu nadzorującego zobowiązani są przyjść w maseczce
lub przyłbicy. Proszę również o założenie rękawiczek jednorazowych.

Politechnika Łódzka

Filmy

Egzamin
Dziennik elektroniczny

Facebook

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU W SESJI LETNIEJ 2020
DOKUMENTEM NA KOMPUTERZE I MODEL Z WYKONANIEM

–

MODEL

Z

Część praktyczna egzaminu odbędzie się zgodnie z harmonogramem wywieszonym przed
wejściem do szkoły oraz dostępnym u wychowawców klas.
• BD.04
• BD.17
• BD.29
• EE.05
• EE.08

Fabryka Inżynierów

Czytaj całość

Egzamin
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE
ZAWODZIE W SESJI LETNIEJ 2020 – MODEL Z DOKUMENTEM

PERSPEKTYWY 2015

W

PKN

22 czerwca (poniedziałek) 2020 roku
– sala 122, godzina 9:00
• technik elektryk – kwalifikacja E.24 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji
elektrycznych
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – kwalifikacja B.22 – Eksploatacja
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Wybierz studia

Czytaj całość

Egzamin
CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO
ZAWODZIE W SESJI LETNIEJ 2020

Powiat Bełchatowski

KWALIFIKACJE

W

W dniu 23.06.2020 r. (wtorek) odbędzie się część pisemna egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie:
• godzina 10:00 – aula
- technik informatyk z zakresu kwalifikacji montaż i eksploatacja systemów
komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci – EE.08
- technik budownictwa z zakresu kwalifikacji wykonywanie i kontrolowanie robót
konstrukcyjno-budowlanych – BD.29
- technik mechanik z zakresu kwalifikacji montaż i obsługa maszyn i urządzeń – MG.17

Uniwersytet Łódzki

Czytaj całość

Kapitał Ludzki

Moje finanse

Dni wolne
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie w roku szkolnym 2019/2020:
Dla uczniów Technikum Energetycznego oraz IV Liceum Ogólnokształcącego:
02.01.2020 r., 03.01.2020 r., 10.01.2020 r., 08.06.2020 r., 09.06.2020 r.,
10.06.2020 r., 12.06.2020 r., 23.06.2020 r., 25.06.2020 r.

EFS

Dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1:
02.01.2020 r.,
03.01.2020 r.,
10.01.2020 r.,
23.06.2020 r.

PSWW HALLER
10.06.2020 r., 12.06.2020r.,

Procedura wchodzenia do szkoły
Harmonogram wejść do poszczególnych sal egzaminacyjnych.

Uwaga maturzyści!
Kodowanie arkusza maturalnego!

SchoolVision

UWAGA MATURZYŚCI !!!!
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu maturalnego
przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny.
Czytaj calość

BTI

Caparol
21 maja 2020 r., mimo pandemii, uczniowie klasy 2t i 3t Szkoły Branżowej I Stopnia nr 1
brali udział w zdalnym szkoleniu dotyczącym gruntów i farb podkładowych Caparol i
przygotowania podłoża pod malowanie.
Szkolenie było bardzo interesujące. Poszerzyło już zdobytą wiedzę.

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

Czytaj całość

Warto być dobrym

Harmonogram rekrutacji

SEP

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny
2020/2021.
Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny
2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I
szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.
Czytaj całość

Konsultacje w szkole

Haering

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół:

PaT

- Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej.
- Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.
- Szkoły przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego Inspektora
Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
- Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów
choroby zakaźnej.

Humax

Czytaj całość

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

Elbud

Projekt z klasą
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 25 maja br. szkoła zapewnia konsultacje dla
absolwentów, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.
Od 1 czerwca br. szkoła zapewnia konsultacje dla uczniów wszystkich klas.
Dla uczniów konsultacje są dobrowolne, natomiast szkoła ma obowiązek je zorganizować
jeżeli zachodzi taka potrzeba.
W sprawie ustalenia terminu konsultacji absolwenci i uczniowie poszczególnych klas
kontaktują się bezpośrednio z nauczycielem danego przedmiotu.

Binż

Czytaj całość

Bezpieczny Stok

Bezpieczne wakacje

UWAGA MATURZYŚCI!!!
Na głównych drzwiach wejściowych prowadzących do szkoły zamieszczono listy
zdających egzamin maturalny w czerwcu 2020 r. Zgodnie z harmonogramem
przedstawionym przez CKE zmianie ulegają terminy egzaminów.
W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznej odległości między zdającymi
przeniesiono dwa egzaminy do innej sali:
- egzamin z języka polskiego poziom rozszerzony (8.06) z sali nr 7 (czytelnia)
przeniesiono do sali nr 6 (hol przed aulą),
- egzamin z fizyki poziom rozszerzony (24.06) z sali nr 120 i 122 przeniesiono do Sali 6
(hol przed aulą).
Wszystkich zdających prosimy o zapoznanie się z harmonogramem i przydziałem sal na
egzaminy.

EMTECH

Hager

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Krajowa Mapa Zagrożeń

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi, przygotowała dla uczniów
klas III specjalną ofertę rekrutacji na I rok studiów licencjackich na kierunku
bezpieczeństwo wewnętrzne – szeroki wachlarz specjalizacji.

Biblioteka

Czytaj całość
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O SZKOLE

HISTORIA

PATRON

STATUT

PEDAGOG, PSYCHOLOG

Ostatnie wiadomości
OFERTA PRACY !!!
XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Odbiór świadectw maturalnych - termin
poprawkowy
Kiermasz podręczników
Ogłoszenie

Szkoła Nauk Psychologicznych im. C.G.Junga w Łodzi

Dyrekcja szkoły

Patron
Statut

Czytaj całość

O szkole
Historia

Pedagog, psycholog
Kontakt

Informator
Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli – w związku z czasowym ograniczeniem
funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Rekrutacja
Kierunki kształcenia
IV Liceum Ogólnokształcące

Egzaminy maturalne
Egzamin maturalny
Terminarz
Informatory
Arkusze
Struktura

Atrakcyjny zawód bez matury.
Warunkiem przyjęcia świadectwo szkoły średniej.
- instruktor terapii uzależnień
- pomoc psychologiczna – trener
Dla absolwentów MLO:
– 15 % zniżki na czesne przez cały okres nauki,
- zwolnienie z 1 opłaty czesnego w dowolnie wybranym przez siebie miesiącu.

Rada Rodziców

ZSP1

Organizacja
Tematy maturalne
Bibliografia
Plan prezentacji
Opłata za egzamin
Deklaracje

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

CKE

Technikum Energetyczne
Branżowa Szkoła I Stopnia
Oferty pracy

Dla ucznia i rodziców
Ochrona Danych Osobowych

OKE

Program wych.-prof.
Samorząd Uczniowski
Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego
Warunki Ubezpieczenia

BIP

Opieka stomatologiczna
Szkolny zestaw podręczników
Rozkład jazdy PKS
Regulamin dziennika elektr.
Dni wolne od zajęć
Stypendia PGE

SAN

Procedura funkcjonowania ZSP1
Plan lekcji
Zastępstwa

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

KONTAKT

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

Multimedia

Politechnika Łódzka

Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

Fabryka Inżynierów

Facebook

PKN
PERSPEKTYWY 2015

Wybierz studia

Powiat Bełchatowski
Uniwersytet Łódzki

Kapitał Ludzki

Dni wolne
W dniach: 04.05.2020 r., 05.05.2020 r., 06.05.2020 r. zajęcia lekcyjne będą odbywać się
zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć lekcyjnych.

Moje finanse

Harmonogram matur
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie
harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku.

PSWW HALLER
EFS

Dzień Otwarty Politechniki Śląskiej
Drodzy Maturzyści,
Nie możemy się teraz spotkać w realu, spotkajmy się w sieci! Zapraszamy Was serdecznie
na Dzień Otwarty Politechniki Śląskiej online. Wydarzenie odbędzie się na żywo, na
kanale
YouTube
Politechniki
Śląskiej,
wystarczy
kliknąć
w
link:
https://youtu.be/yJv58TeishE

SchoolVision

Spotykamy się 30 kwietnia o 11:00. Kilka słów do Was skieruje JM Rektor Politechniki
Śląskiej, przedstawimy Wam krótko naszą Uczelnię, a szefowa Centrum Obsługi Studiów
opowie jakie kierunki studiów mamy w ofercie oraz przedstawi najważniejsze zasady
rekrutacji.
Nie zabraknie także naszych studentów, którzy opowiedzą Wam jak się studiuje na
Politechnice Śląskiej.
Będziecie mogli także zadać nurtujące Was pytania na czacie, który potrwa godzinę od
12:00, na kanale YouTube.

BTI

Czekamy na Was!

Egzaminy poprawkowe
EGZAMINY POPRAWKOWE SIERPIEŃ 2020

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

Oferta edukacyjna mediów publicznych

SEP

Oferta Telewizji Polskiej:
1) Oferta dla uczniów szkół ponadpodstawowych:
Lekcje dla szkół ponadpodstawowych to rozwinięcie projektu „Szkoła
z TVP” realizowanego przez Telewizję Polską przy współpracy z Ministerstwem Edukacji
Narodowej.
Lekcje można oglądać codziennie, od poniedziałku do piątku na antenach TVP Kultura, TVP
Sport, TVP Rozrywka i TVP HD (emisja premierowa na antenach TVP Kultura i TVP HD w
godzinach od 9.00 do 13:00, powtórki tego samego dnia
o 17:00 w TVP Sport i TVP Rozrywka).
Wszystkie wyemitowane audycje można znaleźć również na platformie vod.tvp.pl

Warto być dobrym

Haering

Czytaj całość

Co studiować, żeby zawsze mieć pracę?
PaT

Projekt z klasą

Szanowni Państwo,
zdajemy sobie sprawę z sytuacji, w jakiej znaleźli się Państwo i uczniowie. Podziwiamy
zaangażowanie i determinację pedagogów i nauczycieli. Wiemy też, że uczniowie, mimo
problemów wynikających z pandemii, potrzebują informacji, które pozwolą im zdecydować,
jakie studia wybrać. Dlatego w tym roku w ramach kampanii “Dziewczyny na Politechniki! i
"Dziewczyny do ścisłych!" przygotowaliśmy specjalne wydarzenie online:
"Kierunki Wirusoodporne - czyli co studiować, żeby zawsze mieć pracę?"
Chcemy im pokazać, że nawet w dobie globalnego kryzysu można z optymizmem patrzeć w
przyszłość. Zależy nam, aby uczniowie umieli orientować się w ofercie uczelni i wybierać
kierunki dopasowane zarówno do swoich predyspozycji, jak i potrzeb rynku pracy.
Patronami wydarzenia są Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego.

Humax

Elbud

Czytaj całość

Kursy maturalne
Binż

Bezpieczny Stok
EMTECH

Hager

Bezpieczne wakacje

Krajowa Mapa Zagrożeń

Biblioteka

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

Praktyki i staże

Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej,
przygotował poradnik „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”.
Jest to materiał, który zawiera najważniejsze informacje na temat bezpiecznego
przetwarzania danych podczas kształcenia na odległość. Z poradnika mogą korzystać
dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także rodzice i uczniowie.
Poradnik UODO - Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania
Dobre praktyki zasady bezpieczenstwa UODO

PRÓBNA MATURA Z CKE
Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią
materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015.
Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 2 do 8 kwietnia br.
Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotycząca
próbnego egzaminu maturalnego

Rozporządzenia MEN
Informacja dla nauczycieli
Informacja dla rodziców
Informacja dla uczniów

Bezpłatne kursy maturalne z SAN w Bełchatowie
Bezpłatny kurs maturalny on-line z języka angielskiego oraz matematyki.

Kształcenie na odległość - nowe regulacje prawne
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji
zimowej 2020 będzie udzielana telefonicznie przez sekretariat szkoły od poniedziałku, 23
marca 2020 roku w godzinach od 8 do 12 (telefon: 446325711).
Osoby, które nie zdały egzaminu, będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia
do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2020 do 31
marca br. Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając
skan deklaracji (wzór na stronie szkoły lub OKE) na adres e-mail sekretariatu szkoły (
sekretariat@zsp1belchatow.pl).
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU.pdf

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole
Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie
Od 12 marca 2020 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w
Bełchatowie nie przychodzą do szkoły - zajęcia zostają zawieszone na 2
tygodnie. 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.
Czytaj całość

KORONAWIRUS
PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

III Powiatowy Konkurs Wiedzy o BHP i Prawie Pracy
III Powiatowy Konkurs Wiedzy o BHP i Prawie Pracy
„Bądź najlepszy – zostań mistrzem!”
06 marca 2020 - rozstrzygnięty!!!
Tematem konkursu była szeroko rozumiana tematyka prawa pracy i BHP. Konkurs
adresowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych w powiecie
bełchatowskim. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w
Bełchatowie, a patronat objęło także Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz SAN
Bełchatów.
Czytaj całość

Elektroniczne ozdoby świąteczne
Konkurs "Elektroniczne ozdoby świąteczne" rozstrzygnięty!
Szkolne Koło SEP przy ZSP nr 1 w Bełchatowie przeprowadziło po raz czwarty Konkurs
"Elektroniczne ozdoby świąteczne". Przedmiotem Konkursu było przygotowanie przez
uczestników: własnoręcznie wykonanej ozdoby świątecznej; wykazu materiałów, z których
została wykonana; w przypadku ozdoby interaktywnej krótki opis działania; uzasadnienia,
dlaczego powinna być uznana za najciekawszą.
Do konkursu zgłoszono 27 prac. Przy ocenie prac konkursowych brano pod uwagę
następujące kryteria: zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość autora, oryginalność
oraz ciekawy sposób ujęcia tematu, a także wkład pracy własnej.
Czytaj całość
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BIP

Opieka stomatologiczna

"Bełchatów - miasto z historią!"

Szkolny zestaw podręczników

I Powiatowy Konkurs Multimedialny Wiedzy o społeczeństwie „Bełchatów – miasto z
historią!” rozstrzygnięty!!!
Tematem konkursu była historia regionu i powiatu bełchatowskiego po roku 1945. Konkurs
adresowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych w powiecie
bełchatowskim. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w
Bełchatowie a patronat objęło także Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz SAN
Bełchatów.
Do konkursu przystąpiły szkoły:
- ZSP nr 2 w Bełchatowie
- VI LO im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie
- ZSP nr 1 w Bełchatowie

Rozkład jazdy PKS
Regulamin dziennika elektr.
Dni wolne od zajęć
Stypendia PGE
Procedura funkcjonowania ZSP1
Plan lekcji
Zastępstwa
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Europejskie kwalifikacje

SAN

Czytaj całość

Laboratorium KLEMENTYNA firmy WAGO
W dniu 26.02.2020 do naszej szkoły zawitało laboratorium na kółkach
KLEMENTYNA, firmy WAGO z Wrocławia. Firma WAGO jest producentem wysokiej
jakości różnego rodzaju złączek, modułów interfejsowych, elementów i podzespołów
automatyki, specjalistycznych narzędzi itp.
Podczas zajęć w laboratorium, uczniowie klas patronackich o profilu technik elektryk,

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

zapoznali się z produktami firmy WAGO ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania
szybkozłączek w układach zasilania i sterowania. Poznali zasady wykonywania połączeń, a
także mieli możliwość samodzielnego wykonania połączeń. Podczas warsztatów uczniowie
byli świadkami doświadczalnie przeprowadzonej próby zwarciowej.
Czytaj całość

Akademia Hager - Szkolnictwo zawodowe
Multimedia
Film promocyjny
Filmy

W dniu 18.02.2020 uczniowie naszej szkoły, z klas elektrycznych: II d oraz III d i IV d,
wzięli udział w spotkaniu w siedzibie firmy Hager w ramach Akademii Hager - Young
Talents. Firma Hager to producent najnowszej aparatury łączeniowej i zabezpieczeniowej.
Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia zakładu produkcyjnego Hager Polo Tychy oraz
uczestnictwo w warsztatach.

Politechnika Łódzka

Czytaj całość

Dziennik elektroniczny

Facebook

Prąd twoim wrogiem czy przyjacielem?
II Powiatowy Konkurs Multimedialny dla uczniów klas pierwszych „Prąd twoim wrogiem
czy przyjacielem?” rozstrzygnięty!!!
Tematem konkursu była szeroko rozumiana elektryka i elektryczność. Konkurs adresowany
był do uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie bełchatowskim.
Konkurs pod patronatem Częstochowskiego Oddziału SEP, Starostwo Powiatowe w
Bełchatowie oraz SAN Bełchatów.
Do konkursu przystąpiły szkoły:
- II LO im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie,
- VI LO im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie,
- ZSP nr 1 w Bełchatowie.

Fabryka Inżynierów

Czytaj całość
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Lokalne media na wiedzy o społeczeństwie

SchoolVision

26 lutego 2020 r. uczniowie klasy 2 p/w LO brali udział w innej, niż zazwyczaj lekcji z
wiedzy o społeczeństwie. W ramach realizacji zagadnień z edukacji medialnej spotkali się z
przedstawicielami TKB „Dolsat”. Zaproszeni goście opowiadali o pracy w lokalnej telewizji.
Rozmawiali z młodzieżą o tym, czym są media lokalne, czym różnią się od ogólnopolskich,
jak powstają informacje oraz skąd czerpie się pomysły na dziennikarskie newsy.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

BTI

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 9, 10 i 11 marca 2020 r.
Miejscem spotkania jest hala sportowa "KWB Bełchatów" (obok stadionu GKS). Wydarzenie
rozpocznie się o godz. 8:30 i potrwa do ok. 13.00. Miejscem zbiórki uczniów jest hala
sportowa.

Wspomnienia z zakończenia karnawału w Domu Pomocy
Społecznej w Bełchatowie

„Najlepszy sposób, by się rozweselić, to spróbować rozweselić kogoś innego” Mark Twain

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

W dniu 20.02.2020 r. Uczniowie z klasy 3 P LO, 2 De Te, 1 B/M Te i 1 P/W LO wraz z
nauczycielami Agnieszką Jędrzejewską – Florczyk, Barbarą Gajdą i Anną Jaszczak wzięli
udział w balu karnawałowym i tradycyjnym „Tłustym Czwartku” w DPS w
Bełchatowie. Zabawę poprowadził Dawid Wiewiórowski - DJ „Wiewiór”, który zadbał o
niesamowite wrażenia muzyczne i rozbudził nasze temperamenty taneczne.

Warto być dobrym

Czytaj całość

SEP

Lekcja wychowania fizycznego z KLUBEM RUGBY
BEŁCHATÓW
W tym roku szkolnym nauczyciele wychowania fizycznego w ZSP nr 1 nawiązali współpracę
z Bełchatowskim Klubem RUGBY. Trener Marek Stojek to absolwent naszej szkoły. Dzięki
współpracy nasi uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w trzech treningach, które
odbyły się w ramach lekcji wychowania fizycznego. Zajęcia miały na celu rozładowanie u
uczniów negatywnych emocji, urozmaicenie lekcji wychowania fizycznego i propagowanie
tej dyscypliny sportu wśród młodzieży. Obszerna fotorelacja na szkolnym Facebooku.

Haering

Czytaj całość

PaT

English Grammar

Humax

Dnia 27 lutego 2020 roku odbył się Szkolny Konkurs Języka Angielskiego: English
Grammar.
Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce – Hubert Zyrka IVBe
II miejsce – Wiktor Kostrzewa IVDe
III miejsce – Krzysztof Skórka IVBe
Czytaj całość

Projekt z klasą

Elbud

Targi edukacyjne
II gminne targi edukacyjne w SP w Gomulinie - byliśmy tam!

Binż

Bezpieczny Stok
EMTECH

Hager

Bezpieczne wakacje

Krajowa Mapa Zagrożeń

Czytaj całość

Konkurs
Dnia 18.02.20 r. w naszej szkole odbył się konkurs z j.angielskiego dla uczniów Szkoły
Branżowej I Stopnia. Był to test, który sprawdzał umiejętności gramatyczne, leksykalne, a
także słownictwo z zakresu szkoły ponadpodstawowej.

Praktyki i staże

Czytaj całość

Ostatki 2020 - nasi przebierańcy

Biblioteka

Czytaj całość

Dzień Otwarty w Medyku
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie
Trybunalskim (dawna szkoła pielęgniarska - MEDYK) serdecznie zaprasza wszystkich
uczniów ZSP nr 1 na Dzień Otwarty w dniu 06 marca 2020 r. (piątek) w godzinach
10.00-13.00.
Zainteresowanych uczniów prosimy o kontakt z p.Agnieszką Jędrzejewską-Florczyk pokój
62.
Dzień otwarty MEDYK 06 marca 2020.pdf

Australian English - wycieczka do kina w wersji
anglojęzycznej
W dniu 20.02.2020 r. uczniowie klas 1Ig TE oraz 3I TE wraz z opiekunami p. Iwoną
Serafin, p. Izabelą Jarzecką, p. Renatą Bartoszewską oraz p. Agnieszką WiśniewskąSalamon wybrali się na wycieczkę do kina Helios w Bełchatowie na film pt. "Dogonić
marzenia", który został wyświetlony w wersji oryginalnej, czyli w języku angielskim.
Czytaj całość

Mistrzostwa Powiatu w piłkę siatkową chłopców
Rewelacyjnie spisała się męska drużyna Naszej Szkoły w Powiatowych Mistrzostwach
szkół ponadpodstawowych w piłkę siatkową, które odbyły się we wtorek
18.02.2020 r. Siatkarze wyszli z grupy, nie tracąc seta, pokonując kolejno drużynę z ZSP
nr 2 Bełchatów i ZSP Zelów. W finale po zaciętej walce chłopcy przegrali w tie-breku 1:2 z
faworytem turnieju II LO Bełchatów.
Gratulujemy!!!
Czytaj całość

Ostatki

UWAGA!
W dniu 21 lutego 2020 r. (piątek) zajęcia lekcyjne będą odbywać się wg następującego
harmonogramu.

X Powiatowy Konkurs Recytatorski "Miłość mi wszystko
wyjaśniła"
19.02.2020 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie
już po raz dziesiąty odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski „Miłość mi wszystko
wyjaśniła…”. Wśród 22 uczestników konkursu znaleźli się uczniowie z klasy I P/W:
Wiktoria Czarzasty i Kacper Kluska. Ich przygotowaniem zajęła się p. Iwona Frączkowska.
Wyróżnienie zdobył Kacper Kluska. Gratulujemy!
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Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

Menu główne
Strona główna
Dyrekcja szkoły
Rada Rodziców
O szkole
Historia
Patron

PATRON

STATUT

PEDAGOG, PSYCHOLOG

Ostatnie wiadomości
OFERTA PRACY !!!
XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Odbiór świadectw maturalnych - termin
poprawkowy
Kiermasz podręczników
Ogłoszenie

Sukces w XLIII Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i
Elektronicznej
W dniu 14.02.2020 r. grupa uczniów z naszej szkoły, pod opieką p. Cezarego Idzika,
uczestniczyła w II etapie XLIII Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej na
AGH w Krakowie.
Miło nam poinformować, że spośród 147 uczestników w grupie informatycznej, uczeń
naszej szkoły Benedykt Bekasiak zajął pierwsze miejsce i zakwalifikował się do finału
olimpiady.
Czytaj całość

Statut
Pedagog, psycholog
Kontakt

Rekrutacja
Kierunki kształcenia
IV Liceum Ogólnokształcące
Technikum Energetyczne
Branżowa Szkoła I Stopnia
Oferty pracy

Dla ucznia i rodziców
Ochrona Danych Osobowych

Egzaminy maturalne
Egzamin maturalny
Terminarz
Informatory
Arkusze
Struktura
Organizacja
Tematy maturalne
Bibliografia
Plan prezentacji
Opłata za egzamin

Mistrzostwa Powiatowu w piłkę siatkową dziewcząt
W piątek 14 lutego w popularnym "Bronku" odbyły sie Mistrzostwa Powiatowu w
piłkę siatkową dziewcząt. Drużyna Naszej Szkoły rozegrała trzy zacięte pojedynki, w
których uległa zespołowi z "Mickiewicza" 0:2, pokonała 2:1 drużynę ze Szczercowa i
przegrała 0:2 z II LO Bełchatów.
Czytaj całość

II Powiatowy Konkurs Historyczny "II Rzeczpospolita
(1918-1939)"
W dniu 11.02.2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie odbył się
II Powiatowy Konkurs Historyczny „II Rzeczpospolita (1918 – 1939)”. Udział w
nim wzięło 18 uczniów. Reprezentowali oni następujące szkoły ponadgimnazjalne z terenu
powiatu bełchatowskiego:
- I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Bełchatowie,
- II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Bełchatowie,
- IV Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie,
- VI Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta w Bełchatowie,
- Technikum Energetyczne w Bełchatowie,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bełchatowie.
Czytaj całość

Deklaracje

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

CKE

OKE

Program wych.-prof.
Samorząd Uczniowski
Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego

Walentynki w Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach

"Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy,
zatacza koło i wraca do nas".
Flora Edwards

Warunki Ubezpieczenia

Dnia 14 lutego 2020 r. zawitaliśmy do Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach, aby
świętować Walentynki wraz z pensjonariuszami.

Opieka stomatologiczna

Czytaj całość

Szkolny zestaw podręczników
Rozkład jazdy PKS

I miejsce: Julia Cabaj kl. I p/w LO
II miejsce: Tosia Lasoń kl. I B/M TE
III miejsce: Natalia Kalecińska kl. I p/w LO

Dni wolne od zajęć

Czytaj całość

Procedura funkcjonowania ZSP1

BIP

KONKURS PIOSENKI MIŁOSNEJ - wyniki

Regulamin dziennika elektr.
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Multimedia

Politechnika Łódzka

Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

Fabryka Inżynierów

Facebook

PKN
PERSPEKTYWY 2015

Wybierz studia
Regulamin I Powiatowego Konkursu Multimedialnego Wiedzy o społeczeństwie „Bełchatów
– miasto z historią.”

POCZTA WALENTYNKOWA
Powiat Bełchatowski
Uniwersytet Łódzki

Kapitał Ludzki

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do skorzystania z poczty
walentynkowej z okazji święta zakochanych w dniu 14.02.2020 r.

Moje finanse

Konkurs
III Powiatowy konkurs wiedzy o Bhp i Prawie Pracy „BĄDŹ NAJLEPSZY – ZOSTAŃ
MISTRZEM!”

EFS

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Bełchatowskiego.
Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań tematyką prawa pracy, bezpieczeństwem i
higieną pracy, pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania
zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.
Regulamin konkursu

PSWW HALLER

Zapraszamy do udziału w projekcie PLAN GLINIARZ

SchoolVision

BTI

Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie uczestniczy w projekcie PLAN GLINIARZ,
którego organizatorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Projekt rozpocznie się
26 lutego 2020 w Bełchatowie, będzie realizowany na terenie województwa łódzkiego i
zakończy się zawodami oraz galą finałową uczestników.
Wydarzenie to jest skierowane przede wszystkim do pasjonatów sztuk walki, ale
również tych, którzy chcieliby spróbować swoich sił w tej dziedzinie. Z darmowych
treningów w zakresie sztuk walki, które na terenie województwa odbywają się na terenach
szkół średnich województwa łódzkiego, może skorzystać każdy Pasjonat, który wypełni
formularz i dostarczy go do nas przed zajęciami. Formularz zgłoszeniowy i charakterystyka
PLANU GLINIARZ dostępne są na stronie internetowej KPP w Bełchatowie oraz KWP w
Łodzi w artykule „Ruszamy z kolejną edycją Planu Gliniarz".
W Bełchatowie na taki trening zapraszamy już 26 lutego 2020 roku, o godzinie 11.00,
w Sali Sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1, przy ul.
Czaplinieckiej 96.
Czytaj całość

Konkurs

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

Warto być dobrym

SEP

Haering

Humax
PaT

Elbud

Projekt z klasą

Binż
Regulamin II Powiatowego Konkursu Multimedialnego „Prąd twoim wrogiem czy
przyjacielem?”

Bezpieczny Stok

Regulamin przyznawania stypendiów
Regulamin przyznawania stypendiów uczniom Klas Patronackich PGE wraz z załącznikami.

EMTECH

English? Yes, I can!
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów SZKOŁY BRANŻOWEJ do wzięcia udziały w
konkursie szkolnym z języka angielskiego, który odbędzie się 18.02.2020 r. o godzinie
9.40 w sali 11. Konkurs ten będzie obejmował znajomość zasad gramatyki, struktur
leksykalno-gramatycznych i słownictwa. Zgłoszenia przyjmuje p. Monika Gawęda w sali 137
do 14.02. Na zwycięzców czekają nagrody! Zapraszamy!

Bezpieczne wakacje

Hager

Komunikat
W dniu 07 lutego odbędą się w sali nr 11 w godz. 10.40 - 12.15 (4,5 godz. lekcyjna)
szkolne eliminacje do konkursu powiatowego KONKURSU WIEDZY O BHP I PRAWIE
PRACY „BĄDŹ NAJLEPSZY – ZOSTAŃ MISTRZEM!”. Osoby zapisane u nauczycieli w
sali nr 54 i 58 (M. Warzyńskiej i R. Herudzińskiego) proszone są o punktualne przybycie na
konkurs.

Krajowa Mapa Zagrożeń

Konkurs

Praktyki i staże

SZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO "THE MASTER OF LISTENING"
Dnia 30.01.2020 r. odbył się konkurs językowy "The Master of Listening", którego
głównym celem było rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego, poszerzenie
zakresu słownictwa oraz praca z materiałami autentycznymi. W konkursie wzięło udział 45
uczniów naszej szkoły z klas liceum i technikum, a do drugiego etapu zakwalifikowało się
10 osób.
Czytaj całość

Akcja krwiodawstwa!!!
Zapraszam wszystkich pełnoletnich uczniów do wzięcia udziału w akcji krwiodawstwa, która
odbędzie się 4 lutego (wtorek), w godzinach 9.00-12.00 w holu przed aulą ZSP nr 1.
Przypominam jednocześnie, iż należy przed oddaniem krwi pić dużo wody i rano zjeść
śniadanie. Przychodzimy zdrowi i z dokumentem tożsamości.
Do zobaczenia
Agnieszka Wróblewska

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego
2020
Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
informuje o ogłoszeniu XIV edycji jednorazowych stypendiów naukowych
Marszałka Województwa Łódzkiego. Nabór wniosków o przyznanie stypendium
odbędzie się w terminie od 27 stycznia 2020 r. do 21 lutego 2020 r.
Czytaj całość

Biblioteka

Konkurs Piosenki Miłosnej
Wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w koncercie laureatów zapraszamy do
zapisów u p. Iwony Krawczyk (sala nr 1) lub przez wiadomość na dzienniku elektronicznym
do dnia 12.02.2020 r.

Test Sprawnościowy
W dniu 19.12.2019 r. w naszej szkole w sali gimnastycznej odbył się policyjny test
sprawnościowy. W teście udział wzięły 73 osoby.
Najlepsi uczniowie:
1. Markiewicz Jakub klasa Ig/t - czas 1,16.
2. Radzicki Dominik klasa IIId - czas 1,19.
3. Mielczarek Paweł klasa IIIe/s - czas 1,21.
Czytaj całość

Szkolny konkurs z języka angielskiego
Konkurs „The Master of Listening” odbędzie się 30 stycznia o godz. 9:40 w sali nr
11. Serdecznie zapraszamy uczniów klas liceum i technikum biorących udział w konkursie.
Powodzenia i do zobaczenia!!!

KOMUNIKAT
Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 roku przez uczniów/absolwentów upływa:
- 07 lutego 2020 r. dla podstawy programowej 2017
- 22 lutego 2020 r. dla podstawy programowej 2012
Miejsce składania deklaracji: pokój nr 29.
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KONKURS

Arkusze

„English Grammar”
Odbędzie się w dwóch etapach:
ETAP I - poziom podstawowy (test a,b,c).
Czasy: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous,
Past Simple, Past Perfect, Past Continuous, Future Simple.
ETAP II - poziom rozszerzony (test abc, wypełnianie luk, tłumaczenie wyrazów i
fragmentów zdań itp.).
Czasy teraźniejsze, czasy przeszłe, czasy przyszłe, czasowniki modalne, strona bierna
(Passive Voice), mowa zależna (Reported Statements), zdania warunkowe (Conditionals), I
wish/ If only.
ETAP III – opcjonalny.
TERMIN – 27.02.2020 r. godz. 9.00 (sala 218).
Do etapu II-go zakwalifikują się uczniowie z największą ilością punktów.
Zapisy u pani Izabeli Kurkowskiej (sala 218) i pani Anny Jaszczak (sala 218A). Informacje
na temat zakresu materiału u pani Izabeli Kurkowskiej. Ostateczny termin zapisów do dnia
25.02.2020 r.
Organizatorzy konkursu: Izabela Kurkowska, Anna Jaszczak

Struktura
Organizacja
Tematy maturalne
Bibliografia
Plan prezentacji
Opłata za egzamin
Deklaracje

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

Jarmark Świątecznej Dobroczynności
WYNIKI poszczególnych klas!

CKE

Miejsce I – klasa III b TE wych. p. Agata Stańczak
Miejsce II – klasa I ig TE wych. p. Izabela Jarzecka
Miejsce III – klasa III p/w LO wych. p. Ewa Wężyk-Simkowska
GRATULUJEMY!!!!

Dla ucznia i rodziców
Ochrona Danych Osobowych

KOMUNIKAT
Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie informuje, że dzień
10.01.2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

OKE

Program wych.-prof.
Samorząd Uczniowski
Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego
Warunki Ubezpieczenia
Opieka stomatologiczna
Szkolny zestaw podręczników
Rozkład jazdy PKS
Regulamin dziennika elektr.

Konkurs z języka angielskiego
Serdecznie zapraszamy uczniów wszystkich klas liceum i technikum do udziału w szkolnym
konkursie z słuchania w języku angielskim pt. "The Master of Listening". Konkurs będzie
się składał z dwóch etapów:
I etap - test wielokrotnego wyboru (a,b,c,d) oraz uzupełnianie luk jednym wyrazem.
II etap - zadania otwarte: pytania otwarte do różnych tekstów słuchanych na poziomie C1.
Konkurs odbędzie się 30.01.2020 r. w sali nr 11.
Zapisy u pani Izabeli Jarzeckiej w sali 60 i pani Iwony Serafin w sali 201. Można również
wysłać wiadomość ze swoim zgłoszeniem do Pań na dzienniku elektronicznym. Ostateczny
termin zapisania się to 27.01.2020 r.

BIP
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Wybierz studia

Zakończenie turnieju halowego o Puchar Dyrektora ZSP nr 1

Powiat Bełchatowski

10 drużyn, 106 uczestników, ponad 100 strzelonych bramek, kilkaset przepięknych
interwencji bramkarzy, 0 kontuzji - to liczby ostatniego Halowego Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Dyrektora ZSP nr 1. W tym roku szkolnym, w nowej zmienionej formule
rozgrywek, toczyły się zmagania w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Dyrektora Piotra
Mielczarka. Do turnieju zgłosiło się 10 klas, które podzielone zostały na 3 grupy. Zwycięzcy
grup stworzyli Ligę Mistrzów, drużyny z drugich miejsc zagrały w Lidze Europy.

Uniwersytet Łódzki

Czytaj całość

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH
ZAWODOWCY W ŁÓDZKIEM - STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH

Moje finanse

Kapitał Ludzki

PSWW HALLER
EFS

SchoolVision

Rusza rekrutacja do II tury - prosimy o szybkie składanie wniosków, gdyż liczba miejsc jest
ograniczona, a o przyjęciu może decydować kolejność zgłoszeń.
Zgodnie z regulaminem projekt skierowany jest do uczniów technikum i szkoły branżowej.
Z programu wyłączeni są uczniowie, którzy korzystali z ww. stypendium w latach 20182019.
Szczegóły i formularz zgłoszeniowy na:
https://zawodowcy.lodzkie.pl/

Fotorelacja ze szkolnej Wigilii
BTI

Zgodnie z piękną tradycją w dn. 19.12.2019 r. uczciliśmy nadchodzące święta Bożego
Narodzenia zorganizowaniem szkolnej Wigilii. Czytanie Słowa Bożego, wspólne
kolędowanie i warsztaty tworzenia ozdób choinkowych wprowadziły nas w świąteczną
atmosferę. Mamy nadzieję, że nadchodzące święta będą radosne i zaowocują pięknymi
duchowymi przeżyciami.
Czytaj całość

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

Szkolny Klub Wolontariusza
W dniu 19.12.2019 r. grupa uczniów z klasy Ip/w LO i I b/h BSIST, w ramach szkolnego
wolontariatu, aktywnie włączyła się w organizację spotkania w bełchatowskim Oratorium.
Po raz kolejny mogliśmy zaoferować swoją pomoc Fundacji Pomagamy Dzieciakom
Ziemi Łódzkiej, która każdego roku przed świętami Bożego Narodzenia przygotowuje
paczki dla najbardziej potrzebujących dzieci z Bełchatowa.

Warto być dobrym
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SEP

Życzenia świąteczne
Haering

Humax
PaT

Elbud

Projekt z klasą

Binż

Bezpieczny Stok
EMTECH

JARMARK ŚWIĄTECZNEJ DOBROCZYNNOŚCI - fotorelacja
Gwiazdka – Idea Dobroczynności w ZSP nr 1 - www.ebelchatow.pl

Hager

Bezpieczne wakacje

Krajowa Mapa Zagrożeń

Praktyki i staże

Biblioteka

Czytaj całość

EGZAMIN ZAWODOWY
CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI ZIMOWEJ 2020
W dniu 10.01.2020 r. (piątek) odbędzie się część pisemna egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie:
• godzina 10:00 – przed aulą
- technik elektryk z zakresu kwalifikacji montaż i konserwacja maszyn i urządzeń
elektrycznych – E.07
- technik mechanik z zakresu kwalifikacji montaż i obsługa maszyn i urządzeń – M.17
- operator obrabiarek skrawających z zakresu kwalifikacji użytkowanie obrabiarek
skrawających – M.19
Czytaj całość

EGZAMIN ZAWODOWY
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI ZIMOWEJ 2020 –
MODEL Z DOKUMENTEM
09 stycznia (czwartek) 2020 roku – sala przed aulą

godzina 9:00
• technik elektryk – kwalifikacja E.24 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji
elektrycznych;
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – kwalifikacja B.22 – Eksploatacja
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
godzina 13:00
• technik budownictwa – kwalifikacja B.33 – Organizacja i kontrolowanie robót
budowlanych;
• technik elektronik – kwalifikacja E.20 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych.
Czytaj całość

KONKURS
„Język angielski zawodowy w branży: informatycznej, elektrycznej,
elektronicznej, mechanicznej, samochodowej, budowlanej”.

Odbędzie się w dwóch etapach:
ETAP I - 24.03.2020 r. godz. 9.00 (wtorek) – test (a,b,c).
ETAP II – 31.03.2020 r. godz. 9.00 (wtorek) – test (a,b,c), wypełnianie luk, tłumaczenie
wyrazów i fragmentów zdań itp.
ETAP III - opcjonalny
Do etapu II-go zakwalifikują się uczniowie z największą ilością punktów.
Czytaj całość

UWAGA!
W dniu 20 grudnia 2019 r. (piątek) zajęcia lekcyjne będą odbywać się wg
następującego harmonogramu.

OGŁOSZENIE
W dniu 19 grudnia 2019 r. o godzinie 17.00 odbędą się konsultacje dla rodziców z
wychowawcami, informujące o ewentualnych zagrożeniach oceną niedostateczną lub
nieklasyfikowaniem na pierwsze półrocze.

Konkurs "Internet kluczem do wiedzy"
W dniu 13 grudnia 2019 roku w naszej szkole odbył się konkurs „Internet kluczem do
wiedzy” dla uczniów klas pierwszych. Konkurs odbył się w dwóch etapach: pierwszy
(eliminacje) w formie testu składającego się z 40 pytań a drugi (finał) z 4 zadań
sprawdzających umiejętności praktyczne uczniów. Konkurs cieszył się dużą popularnością,
gdyż wzięło w nim udział 46 uczniów.
Czytaj całość

WYCIECZKA DO TEATRU
Dnia 16 grudnia 2019 roku uczniowie z klasy Iig i IDg Technikum wybrali się do teatru
na sztukę „MANEWRY WESELNE”. Spektakl wystawiony był w Teatrze Powszechnym
w Łodzi. Celem wycieczki było rozbudzenie zainteresowania sztuką teatralną poprzez
bezpośredni kontakt z teatrem i aktorami oraz uczenie się kultury odbioru sztuki. Świetna
gra młodych aktorów, dowcipny język bohaterów, a także doskonale dobrana muzyka,
ładna scenografia oraz znakomite efekty świetlne i dźwiękowe sprawiły, że spektakl bardzo
się podobał.
Czytaj całość

38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
W piątek 13 grudnia 2019 roku obchodziliśmy 38. rocznicę wprowadzenia stanu
wojennego w Polsce. W tym dniu w całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające
ofiary komunistycznych zbrodni. W naszym mieście centralne obchody religijno patriotyczne odbyły się w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Bełchatowie.
Czytaj całość
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Konkurs

Arkusze

Dnia 11 grudnia 2019 r. odbył się po raz piętnasty szkolny konkurs „Co wiesz o
krajach anglo- i niemieckojęzycznych?”.
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Organizacja
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Opłata za egzamin
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Egzaminy zawodowe
Rekrutacja

CKE - egzamin

Kierunki kształcenia
IV Liceum Ogólnokształcące
Technikum Energetyczne
Branżowa Szkoła I Stopnia
Oferty pracy

Dla ucznia i rodziców
Ochrona Danych Osobowych
Program wych.-prof.
Samorząd Uczniowski
Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego
Warunki Ubezpieczenia
Opieka stomatologiczna
Szkolny zestaw podręczników
Rozkład jazdy PKS
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XXI Powiatowy Konkurs Literacki "Książki na medal"
11 grudnia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Bełchatowie rozstrzygnięty
został XXI Powiatowy Konkurs Literacki „Książki na medal”.
Uczennice naszej szkoły wzięły w nim udział. Sylwia Próba z klasy I PWg zajęła II miejsce,
a Wiktoria Czarzasty z klasy I PW zdobyła wyróżnienie.
Przygotowaniem uczennic zajęły się panie Anna Moreń i Iwona Frączkowska.
Czytaj całość

XV Szkolny Konkurs "Co wiesz o krajach anglo- i
niemieckojęzycznych?"
Dnia 11 grudnia 2019 r. odbył się po raz piętnasty szkolny konkurs „Co wiesz o
krajach anglo- i niemieckojęzycznych?”, którego uczestnikami byli tradycyjnie
uczniowie klas I i II LO oraz TE. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do aktywnego
zdobywania wiedzy na temat krajów, w których język angielski/niemiecki jest językiem
oficjalnym. Uczniowie mieli możliwość zdiagnozowania poziomu własnej wiedzy o innych
krajach jako obywatele Europy oraz rozwijania umiejętności językowych. Do I etapu, czyli
części pisemnej przystąpiło 24 uczniów z języka angielskiego i aż 26 uczniów z języka
niemieckiego. Po rozwiązaniu etapu pisemnego, uczniowie z najwyższą ilością punktów
wzięli udział w II etapie, czyli części ustnej. Uczniowie, którzy najlepiej poradzili sobie w
obu częściach konkursu, otrzymali dyplomy i nagrody.

Akcja przedświątecznych wypieków w DPS

Dni wolne od zajęć

W dniu 9.12.2019 r. uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariusza uczestniczyli w
akcji wypiekania świątecznych ciastek dla mieszkańców DPS w Bełchatowie. Kulinarne
talenty mogły tym razem zaprezentować uczennice z 1 klasy policyjno – wojskowej wraz z
nauczycielami Agnieszką Jędrzejewską – Florczyk i Barbarą Gajdą. Najciekawszym
momentem naszej kulinarnej przygody było zdobienie ciastek lukrem i kolorowymi
cukierkami. Fantazyjne kształty i zapach naszych wypieków przypominał, że „dużymi
krokami” zbliżają się nasze ulubione święta Bożego Narodzenia. Cieszymy się, że mogliśmy
wnieść trochę radości do życia mieszkańców DPS. Dzięki naszej akcji będą mogli nas
również wspominać w tym pięknym świątecznym czasie.

Procedura funkcjonowania ZSP1
Plan lekcji
Zastępstwa

OKE

BIP

Czytaj całość

Regulamin dziennika elektr.

Stypendia PGE

CKE

SAN

Czytaj całość

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

ABC Bezpieczeństwa Młodego Kierowcy
W dniu 5 grudnia 2019 roku odbył się finał konkursu ABC Bezpieczeństwa Młodego
Kierowcy. Po rozwiązaniu zadań testowych i emocjonującej dogrywce wyłoniono

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

Multimedia
Film promocyjny
Filmy

zwycięzców. Nasz uczeń Adrian Rejmicz z klasy IIDTe zajął piąte miejsce.
Artykuł i fotorelacja
http://www.powiat-belchatowski.pl
Czytaj całość

TENIS STOŁOWY
03.12.19 r. odbyły się w Zelowie powiatowe zawody w tenisie stołowym. Po bardzo
dobrej grze nasza drużyna zajęła drugie miejsce, kwalifikując się na zawody rejonowe, na
których po zaciętej walce nasi chłopcy zajęli szóste miejsce. Naszą szkołę reprezentowali
Adrian Rejmicz, Mateusz Miarka oraz Bartosz Szymczak.

Politechnika Łódzka

Czytaj całość

Mikołajki w Pizzerii Fenix
Dziennik elektroniczny

Dnia 10.12.2018 r. uczniowie klasy 1bh wraz z panią wychowawczynią Izabelą Kurkowską
udali się na wspólną wycieczkę do pobliskiej Pizzerii Fenix w Bełchatowie. Wyjście to
zostało zorganizowane z okazji Mikołajek. Celem wycieczki było miłe spędzenie czasu,
integracja klasy oraz uwrażliwienie młodzieży na kulturalne zachowanie się w restauracji.
Wycieczka była bardzo udana, dlatego zamierzamy organizować dalsze wspólne wyjścia.
Czytaj całość

Fabryka Inżynierów

Konkurs języka angielskiego
Facebook

PERSPEKTYWY 2015

W dniu 5 grudnia 2019 r. odbył się pierwszy szkolny konkurs języka angielskiego „The
Best of the Best” dla uczniów naszej szkoły. Konkurs został zorganizowany pod
patronatem Szkoły SAN.
Udział w konkursie wzięło 32 uczniów z różnych klas. Pierwszy etap konkursu polegał na
ćwiczeniach związanych z rozumieniem tekstu słuchanego i czytanego na poziomie
rozszerzonym. Potem testy zostały sprawdzone i wyłoniono 15 osób z najlepszymi
wynikami. Następny drugi etap, który okazał się bardzo trudny, polegał na słuchaniu
fragmentów powieści i piosenki w języku angielskim i uzupełnianiu luk w tekstach.

PKN

Czytaj całość

Szkolny konkurs z języka angielskiego i niemieckiego
Konkurs „Co wiesz o krajach anglo i niemieckojęzycznych?” odbędzie się 11
grudnia o godz. 9:40 w holu przed aulą. Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-2 liceum
i technikum biorących udział w konkursie.
Powodzenia i do zobaczenia!!!

Wybierz studia

"Mam Talent"

Powiat Bełchatowski

W mikołajkowy piątek odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu „Mam Talent”.
Uczestnicy zaprezentowali swoje szczególne uzdolnienia, nie tylko w typowych jak na ten
konkurs dziedzinach, takich jak wokal, gra na instrumentach muzycznych, pisanie i
recytowanie wierszy, stand-up, czy fotografia artystyczna, ale również w tworzeniu małych
form z papieru (origami), czy mini-dzieł sztuki kulinarnej (wypieki).
Czytaj całość

Uniwersytet Łódzki

Nietypowa godzina wychowawcza

Kapitał Ludzki

Dnia 3.12.2019 r. uczniowie klasy I Ig TE i III Ie Te uczestniczyli w spotkaniu z
absolwentem naszej szkoły (Liceum Wojskowego), a obecnie terapeutą i psychologiem w
Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim – Panem Marcinem
Grzybowskim. Wychowawczynie: Renata Bartoszewska i Izabela Jarzecka postanowiły
zaprosić na lekcję do dyspozycji wychowawcy funkcjonariusza z Aresztu Śledczego. Pan
Grzybowski przeprowadził zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień na temat „Człowiek
twórczy, a używki."

Moje finanse

Czytaj całość

Mistrzostwa Powiatu w szachach drużynowych

EFS

29 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Mistrzostwach Powiatu
Bełchatowskiego w szachach drużynowych. Zawody organizowane były w ramach
Licealiady 2019/20. Zawodnicy w składzie: Agnieszka Freus, Arek Łażewski, Jakub Kusiak,
Bruno Schabowicz, Brajan Rychliński wywalczyli III miejsce, ustępując miejsca drużynie z
ZSP w Kleszczowie i drużynie ZSP nr 2 w Bełchatowie. Gratulujemy!!!

PSWW HALLER

Czytaj całość

MIKOŁAJKI
06.12.2019 MIKOŁAJKI - kto przebrany niepytany!!!
Samorząd Uczniowski zaprasza do wspólnej zabawy.

Konkurs języka angielskiego
SchoolVision

Konkurs języka angielskiego "The Best of the Best" odbędzie się 5 grudnia w sali 218
o godz. 9:00.

Dzień Seniora w DPS

BTI

W dniu 21.11.2019 r. uczniowie klas Ip/w LO, IIIp LO i III B TE wraz z nauczycielami p.
Barbarą Gajdą, Anną Jaszczak, Agnieszką Jędrzejewską - Florczyk udali się do
bełchatowskiego Domu Pomocy Społecznej, by świętować Dzień Seniora. Pensjonariusze
brali udział w odgadywaniu znanych przysłów oraz w konkursie „Ciepło - zimno”, który
polegał na odnajdywaniu słodkich lub owocowych niespodzianek.
Czytaj całość

Zwycięstwo Naszej Drużyny!!!

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

W dniu 27.11.2019 r. uczniowie Naszej Szkoły wzięli udział w V Jesiennych
Spotkaniach Młodych Krwiodawców, zorganizowanych z okazji obchodów 100-lecia
powstania Polskiego Czerwonego Krzyża.
Ideą tych spotkań jest integracja środowisk młodzieży ze szkół ponadpodstawowych i kadry
pedagogicznej poprzez aktywność fizyczną, popularyzacja honorowego krwiodawstwa oraz
rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego wśród młodzieży powiatu
bełchatowskiego.

Warto być dobrym
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SEP

AKCJA KRWIODAWSTWA!!!
W dniu 29 listopada (piątek) 2019 r., w godz. 9.00-12.00, w naszej szkole (hol przed
aulą) odbędzie się akcja oddawania krwi. Zapraszamy wszystkich pełnoletnich uczniów!!!
Przypominamy jednocześnie, iż należy przed oddaniem krwi pić dużo wody i rano zjeść
śniadanie. Przychodzimy zdrowi i z dokumentem tożsamości.

Haering

Do zobaczenia
Agnieszka Wróblewska

OWiUB
PaT

Humax

26 listopada 2019 r. o godzinie 8:30 w sali 120 odbędą się zawody szkolne XXXIII
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.
Zapisy u pani Joanny Napory, sala 120.
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GWIAZDKA - IDEA DOBROCZYNNOŚCI
Zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników ZSP nr 1 na
charytatywny Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 19.12.2019 r.
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„Co wiesz o krajach anglo i niemieckojęzycznych?”
konkurs dla uczniów klas 1 – 2 liceum i technikum
odbędzie się 11 grudnia 2019 roku o godz. 9.40 w sali 11
Serdecznie zapraszamy!!! Na uczestników czekają cenne nagrody!!!
Chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o zgłaszanie się
do Pani R. Bartoszewskiej lub Pani I. Jarzeckiej.

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

CKE

Technikum Energetyczne
Branżowa Szkoła I Stopnia
Oferty pracy

Konkurs
Szkolny Konkurs Mam Talent 6.12.2019 r.

Dla ucznia i rodziców
Ochrona Danych Osobowych
Program wych.-prof.
Samorząd Uczniowski

Wciel się w rolę aktora, piosenkarza, malarza… Nie zmarnuj szansy zaprezentowania
swojego talentu i wygrania cennych nagród.
Zapraszamy wszystkich uczniów.
Konkurs odbędzie się w sali nr 11 o godzinie 9.00.
Zgłoszenia do konkursu przyjmują: Izabela Kurkowska, Anna Jaszczak, Agnieszka
Jędrzejewska-Florczyk, Barbara Gajda.

Dla rodziców

WYJAZD NA UNIWERSYTET ŁÓDZKI

Kalendarz roku szkolnego

Dnia 13 listopada 2019 roku w ramach współpracy naszej szkoły z Uniwersytetem
Łódzkim uczniowie Technikum klas informatycznych Iig, IIIi, IVa gościli na Wydziale
Filologii Angielskiej oraz na Wydziale Zarządzania.
Na początku młodzież uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez Panią dr Aleksandrę
Majdzińską-Koczorowicz w języku angielskim na temat "Metafory w naszym życiu - czyli
kilka słów o figurach retorycznych". Zajęcia te miały na celu przybliżenie młodzieży
wybranych zagadnień z zakresu językoznawstwa kognitywnego, np.: metafory, metonimii,
personifikacji, oraz tego, w jaki sposób postrzeganie świata jest odzwierciedlane w formie
językowej. Uczniowie bez problemów poradzili sobie z ćwiczeniami i byli bardzo aktywni
podczas warsztatu. Pani Doktor była pod wrażeniem umiejętności językowych uczniów,
którzy bezbłędnie wykonali ćwiczenia z tak trudnego tematu na poziomie akademickim.
Oczywiście niejednokrotnie chwaliła uczniów i ich zaangażowanie.

Warunki Ubezpieczenia
Opieka stomatologiczna
Szkolny zestaw podręczników
Rozkład jazdy PKS
Regulamin dziennika elektr.
Dni wolne od zajęć
Stypendia PGE

OKE

BIP

Czytaj całość

SAN

Procedura funkcjonowania ZSP1

Zawody z unihokeja

Plan lekcji

W środę 13 listopada 2019 r. odbyły się w Zelowie zawody z unihokeja. Po zaciętych
rozgrywkach z innymi szkołami nasza drużyna zajęła III miejsce.

Zastępstwa
Czytaj całość

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

Konkurs

KGO

będzie mowy o przypadkowym szczęściu. Liczyć się będą umiejętności i ambicja. A co dla
kibiców? Ponad 30 meczów, wspaniałe gole, interwencje bramkarzy i wielkie emocje.

Warto być dobrym

Czytaj całość

XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego TĘCZA

SEP

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
TĘCZA, organizowanego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury
Regionalnej POKOLENIE. Osoby zainteresowane konkursem proszę o zgłoszenie się do
dnia 15 listopada do pani Anity Chudzik (sala 220).
Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej pracy plastycznej na temat "Obraz
bliski sercu".
Czytaj całość

Haering

Akcja "Szkoła do hymnu"

PaT

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza wszystkie szkoły do włączenie się w akcję
"Szkoła do hymnu" i wspólnego zaśpiewania "Mazurka Dąbrowskiego" w piątek, 8
listopada o symbolicznej godzinie 11:11.
Wymienione klasy, wraz z nauczycielem uczącym na 4 godzinie lekcyjnej, proszone są
o przyjście do auli szkolnej, gdzie po krótkiej próbie wspólnie odśpiewamy 4 zwrotki
hymnu narodowego.

Humax

Czytaj całość

OGŁOSZENIE
W dniu 07 listopada 2019 r. o godzinie 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów
klas I –III LO, I –IV TE, I –III BS I St.

Projekt z klasą

Elbud

Szkolny Konkurs
Zapraszamy do udziału w konkursie języka angielskiego "The Best of the Best". Konkurs
będzie się składał z dwóch części. Pierwsza część - słuchanie ze zrozumieniem, druga część
- czytanie ze zrozumieniem. Konkurs odbędzie się 5 grudnia w sali 218.
Zgłoszenia przyjmują: Pani I. Kurkowska sala 218, Pani A. Jaszczak sala 218a.

JJ Park Trampolin

Bezpieczny Stok

05.11.2019 roku uczniowie z klasy I E uczestniczyli w wycieczce do „JJ Park
Trampolin” w Bełchatowie. Po profesjonalnej rozgrzewce pod okiem instruktora
(absolwenta naszej szkoły), zapoznaniu się z zasadami BHP oraz przedstawieniu walorów
rekreacyjnych trampolin, uczestnicy wycieczki korzystali z szeregu atrakcji m.in. ścieżek
akrobatycznych, trampolin sportowych oraz basenu wypełnionego gąbkami. Skacząc na
trampolinach, uczniowie rozwijali ogólną sprawność fizyczną, koordynację ruchową oraz
kształtowali właściwą postawę ciała. Wspólne skakanie wprawiło wszystkich w znakomity
nastrój, wyzwoliło mnóstwo pozytywnej energii.

Binż

EMTECH

Czytaj całość

Wyjście na cmentarz

Bezpieczne wakacje

W dniu 28.10.2019 r. uczniowie z klasy 1 policyjno – wojskowej pod opieką nauczycieli
Agnieszki Jędrzejewskiej – Florczyk i Barbary Gajdy udali się na bełchatowski cmentarz, by
wziąć udział w pracach porządkowania grobów. Akcja odbywała się we współpracy z
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Wyjście na cmentarz uczniowie rozpoczęli od
zbiórki i krótkiej musztry. Gdy dotarli na miejsce, przed rozpoczęciem prac uroczyście
pomodlili się za wszystkich zmarłych i w ten sposób uczcili ich pamięć.

Hager

Czytaj całość

Sztafetowe biegi przełajowe
Krajowa Mapa Zagrożeń

08.10.2019 r. odbyły się na Patykach w Zelowie sztafetowe biegi przełajowe.
Skład uczniów naszej szkoły, która zajęła 5 miejsce:
1. Łukasz Nowicki
2. Kacper Kaczmarek
3. Bartosz Kusiak
Czytaj całość

Praktyki i staże

UWAGA!
W dniu 31 października 2019 r. (czwartek) zajęcia lekcyjne będą odbywać się wg
następującego harmonogramu.

"Poznaj swoje prawa w pracy"
W dniu 25 października odbyły się w Naszej Szkole - szkolne eliminacje do konkursu
realizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
"Poznaj swoje prawa w pracy".
Z licznego grona uczniów do etapu okręgowego przechodzą:
1. Garbiec Natalia kl. III B-TE
2. Janus Jakub kl. III I-TE
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Koordynatorzy:
M. Warzyńska
R. Herudziński

Prelekcja z zakresu Doradztwa zawodowego
W dniach 22 i 23 października Nasza Szkoła miała zaszczyt gościć panią Dr Ilonę Wilk -

Biblioteka

Suwa, która przeprowadziła prelekcje z zakresu Doradztwa zawodowego w klasach
programowo najwyższych. Tematyka szkolenia to m.in.: "Dokumenty aplikacyjne" oraz
"Rozmowa kwalifikacyjna".
Za spotkanie bardzo dziękujemy.
Koordynator: M. Warzyńska

Konkursu Wiedzy o Energetyce PW
Dnia 16.10.2019 r. w naszej szkole odbył się Konkurs Wiedzy o Energetyce
Politechniki Warszawskiej. W konkursie brali udział uczniowie klas energetyki
odnawialnej.
Celem Konkursu jest promowanie wśród uczniów zagadnień związanych z energetyką i
ochroną środowiska.
Dwoje naszych uczniów zakwalifikowało się do finału: Białek Kamil oraz Włodarczyk
Krystian. Gratulujemy!
Finał odbędzie się dnia 26.11.2019 r. w Warszawie. Życzymy dalszych sukcesów!
«« start

« poprz.

1

2

3

4

5

6

7 8 9

10

nast. »

koniec »»

Pozycje :: 141 - 160 z 1616

Misja szkoły
„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom
XXI wieku”
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Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

Multimedia

Politechnika Łódzka

Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

Fabryka Inżynierów

Facebook

PKN
PERSPEKTYWY 2015

Wybierz studia
Regulamin konkursu.

Miejskie Obchody Święta Niepodległości 2019

Powiat Bełchatowski

W dniu 11 listopada 2019 r. Poczet Sztandarowy Szkoły uczestniczył w Miejskich
Obchodach Święta Niepodległości. Msza Święta w Intencji Ojczyzny rozpoczęła się o
godzinie 10.00 w Parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Bełchatowie
odśpiewaniem Hymnu Polski. Po Mszy Świętej nastąpił uroczysty przemarsz na ul. Józefa
Piłsudskiego pod Pomnik Marszałka, a po przemówieniach okolicznościowych zostały także
przez delegację ZSP Nr 1 złożone kwiaty pod pomnikiem.

Uniwersytet Łódzki

Czytaj całość

"Szkoła do hymnu"

Kapitał Ludzki

"Szkoła do hymnu"

Moje finanse

PSWW HALLER
EFS

Bieg z okazji Święta Niepodległości
SchoolVision

W dniu 7.11.2019 r. w parku przy Dworku Olszewskich odbył się bieg z okazji Święta
Niepodległości. W zawodach wzięło udział 45 uczniów z Naszej Szkoły. Najliczniejszą
grupę uczestników stanowiła klas I p/wg. Najlepsza wśród dziewcząt okazała się Wiktoria
Konieczna, która zajęła II miejsce i otrzymała nagrody rzeczowe. Opiekunami młodzieży
byli: p. J. Koszek, p. D. Paduch, p. J. Bogacka.
Czytaj całość

BTI

LIGA MISTRZÓW w ZSP nr 1 - Halowy Turniej Piłki Nożnej
Europa ma swoją Ligę Mistrzów - będzie miał ją również Energol. Czym różni się Liga
Mistrzów od wcześniejszych halowych turniejów o Puchar Dyrektora ZSP nr 1? Różnica jest
jedna: dzięki meczom w grupach w początkowych dwóch fazach, wygra najlepszy. Nie

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

USTAWIENIA

OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.

STRONA GŁÓWNA

DYREKCJA SZKOŁY

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

RADA RODZICÓW

O SZKOLE

HISTORIA

Popularne
Technikum Energetyczne
IV Liceum Ogólnokształcące
Kontakt
Szkolny zestaw podręczników
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

Menu główne
Strona główna

PATRON

STATUT

PEDAGOG, PSYCHOLOG

Ostatnie wiadomości
OFERTA PRACY !!!
XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Odbiór świadectw maturalnych - termin
poprawkowy
Kiermasz podręczników
Ogłoszenie

KONTAKT

Egzaminy maturalne
Egzamin maturalny
Terminarz
Informatory

OFERTA PRACY

Arkusze

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bełchatowie poszukuje
kandydatów gotowych podjąć pracę na stanowiskach:
- hydraulik,
- elektryk,
- pracownik ogólnobudowlany.
Czytaj całość

Struktura

Szkolny Klub Wolontariusza

Plan prezentacji
Opłata za egzamin

Kierunki kształcenia

W dniu 3.10.2019 r. uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariusza uczestniczyli w
spotkaniu integracyjnym z pensjonariuszami bełchatowskiego Domu Pomocy
Społecznej. Udział wzięli uczniowie klas – IIIp LO, II D TE, Ip/w LO. Opiekunami
młodzieży i organizatorami spotkania byli nauczyciele: Barbara Gajda, Agnieszka
Jędrzejewska – Florczyk, Anna Jaszczak oraz Izabela Kurkowska. Rolę DJ’a, czyli
organizatora oprawy muzycznej, przejął Dawid Wiewiórowski z klasy 2D TE. Wspólna
zabawa przy super dobranych hitach muzycznych odtwarzanych z profesjonalnego sprzętu
oraz zabawy ruchowo – taneczne inicjowane przez Dawida udały się wyśmienicie.
Tańczyliśmy „belgijkę” oraz wiele innych tańców z różnych regionów świata. We wspólnym
„pociągu” pokonaliśmy „podróż” ku wspólnej super zabawie.

IV Liceum Ogólnokształcące

Czytaj całość

Technikum Energetyczne

ENERGOL RUN

Dyrekcja szkoły
Rada Rodziców
O szkole
Historia
Patron
Statut
Pedagog, psycholog
Kontakt

Rekrutacja

Branżowa Szkoła I Stopnia

Program wych.-prof.

W dniu 2 października 2019 roku przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 odbył
się jak co roku, tradycyjny bieg pod nazwą ENERGOL RUN. Niesprzyjająca aura nie
wystraszyła potencjalnych zwycięzców. To były rekordowe zawody pod względem
liczebności startujących. 162 uczestników walczyło o tytuł Mistrza szkoły. Dodatkowo była
też okazja do ustanowienia nowej życiówki lub sprawdzenia swojej aktualnej kondycji.
Zawody mobilizują do dania z siebie kilku procent więcej siły, niż jest się w stanie
wykrzesać na lekcji wf. A było się gdzie zmęczyć. Uczestnicy mieli do pokonania dystans 1
Energola - długość - 1200m wokół naszej szkoły. Cenne nagrody wręczone zostaną
podczas uroczystości szkolnej.

Samorząd Uczniowski

Czytaj całość

Oferty pracy

Dla ucznia i rodziców
Ochrona Danych Osobowych

Organizacja
Tematy maturalne
Bibliografia

Deklaracje

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

CKE

OKE

Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego
Warunki Ubezpieczenia
Opieka stomatologiczna

OGŁOSZENIE
W dniu 15.10.2019 r. o godzinie 17.00 w auli szkolnej odbędzie się zebranie z
rodzicami uczniów wszystkich klas.
Następnie odbędą się konsultacje z nauczycielami.

BIP

Szkolny zestaw podręczników
Rozkład jazdy PKS
Regulamin dziennika elektr.
Dni wolne od zajęć
Stypendia PGE

Olimpiada LangTECH Politechnika Łódzka
Wszystkich uczniów, którzy zadeklarowali swój udział w olimpiadzie LangTECH z języka
angielskiego, organizowanej przez Politechnikę Łódzką serdecznie zapraszamy na etap
szkolny w dniu 15.10.2019 r. na godz. 8:50 do sali nr 60.
Powodzenia!

Procedura funkcjonowania ZSP1

KOMUNIKAT

Plan lekcji

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie informuje, że dzień
14.10.2019 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Zastępstwa

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

SAN

UWAGA!
W dniu 11.10.2019 r. zajęcia lekcyjne będą odbywać się wg następującego
harmonogramu.

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

ZAPROSZENIE
Dyrekcja szkoły wraz z Samorządem Uczniowskim ma zaszczyt zaprosić wszystkich
nauczycieli, uczniów, rodziców i opiekunów, pracowników administracji i obsługi oraz
wszystkich emerytowanych pracowników szkoły na uroczyste obchody Dnia Edukacji
Narodowej, które odbędą się 11.10.2019 r. o godzinie 11.30 w auli szkoły.

Multimedia
Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

Opieka stomatologiczna
Zasady udzielania opieki stomatologicznej w roku szkolnym 2019/2020.

Uroczystość z okazji Dnia Patrona
8 października 2019 r. o godzinie 10:00 w auli szkolnej odbędzie się uroczystość z
okazji Dnia Patrona.
Jak co roku, w dniu urodzin gen. Ludwika Czyżewskiego, uczniowie spotkają się, by uczcić
pamięć Patrona. Przedstawiciele uczniów klas pierwszych złożą uroczyste ślubowanie na
sztandar szkoły.
Na uroczystość zapraszamy rodziców i opiekunów uczniów klas pierwszych Technikum
Energetycznego, IV Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Branżowej I Stopnia.

Facebook

PERSPEKTYWY 2015

Politechnika Łódzka

Fabryka Inżynierów

Stypendia Motywacyjne Rady Powiatu
30 września na sesji Rady Powiatu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów związanych
z przyznaniem Stypendium motywacyjnego Rady Powiatu w Bełchatowie za wyniki w nauce
w roku szkolnym 2018/2019. Stypendium otrzymali absolwenci naszej szkoły – Katarzyna
Kilańczyk i Jakub Sośnicki oraz uczniowie: Paweł Zerka (kl. II D TE), Patryk Marczak i
Benedykt Bekasiak (kl. IV I TE).
Stypendystom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

PKN

Czytaj całość

Europejski Dzień Języków Obcych
W naszej szkole w dniu 26 września odbyły się obchody Europejskiego Dnia Języków
Obcych. Dla uczniów przewidziane były różne atrakcje, takie jak quiz ze znajomości historii
języków, ich pochodzenia, różnorodności, gra 5 sekund, która zawierała pytania z dziedziny
geografii, historii czy kultury, np.: wymień 3 stolice, 3 języki oficjalne, 3 głowy państwa,
atrakcyjne budowle w Europie itp. Aktywni uczniowie w nagrodę za poprawne odpowiedzi
na pytania otrzymywali słodki prezent.

Wybierz studia

Czytaj całość

Powiat Bełchatowski

30 września - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ CHŁOPAKA
Z okazji Waszego Święta - my, dziewczyny, życzymy każdemu chłopakowi:
- Dziewczyny - tylko tej najfajniejszej, - Ciastek - tylko tych najsłodszych, - Samochodów tylko tych najszybszych, - Zabaw - tylko najweselszych, - Przygód - tylko najciekawszych...
i butów - takich, co najlżejsze, w których zdobywać będziecie szczyty!

Uniwersytet Łódzki

STO LAT PANOWIE!!!

Moje finanse

Kapitał Ludzki

PSWW HALLER
EFS

IV ENERGOL RUN
Regulamin.
Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych.

List Ministra Edukacji Narodowej
List Ministra Edukacji Narodowej Szare Szeregi.pdf

SchoolVision

BTI

SALONY MATURZYSTÓW 23 WRZEŚNIA 2019
Jak co roku we wrześniu uczniowie klas maturalnych biorą udział w Salonach
Maturzystów Perspektywy 2019 – największej w Polsce kampanii informacyjnej
pomyślanej jako pomoc w ważnych wyborach stojących przed maturzystami 2020 r. Tym
razem gościliśmy na Wydziale Dydaktycznym Udziału Medycznego w Łodzi.
Młodzi ludzie, którzy w przyszłym roku przystąpią do egzaminu maturalnego, mieli
możliwość zobaczenia stoisk uczelni, zadawania szeregu pytań o interesujące ich kierunki
studiów. Jednocześnie uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez ekspertów
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, dzięki którym otrzymali porady, jak najlepiej zdać
egzamin dojrzałości.
Czytaj całość

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

UWAGA - do wszystkich uczniów naszej szkoły!

SEP

PaT

Jesteś kreatywny, masz talent?
Potrafisz śpiewać, grać na instrumencie muzycznym, recytujesz?
Lubisz występować przed publicznością?
A może komputery lub obsługa nagłośnienia to Twoja pasja?
Lub po prostu bardzo chcesz, bo masz to "coś", głowę pełną pomysłów i zdolności
organizacyjne?
Samorząd Uczniowski to miejsce dla Ciebie!!!
Zapraszamy na spotkanie inauguracyjne wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły, dnia
26.09.2019 (czwartek) o godz. 9.40 w sali nr 11.
Iwona Krawczyk

Warto być dobrym

"Jeden gram praktyki jest lepszy, niż tona teorii"

Haering

Zgodnie z tym powiedzeniem uczniowie klas budowlanych odwiedzają place budowy w
Bełchatowie. 12 września 2019 r. klasa 3 Be TE zapoznała się z zasadami wykonywania
domów szkieletowych budowanych na osiedlu „Pabianicka 95”. Uczniowie zobaczyli
poszczególne etapy tego systemu. Możliwość zobaczenia w praktyce domów w różnym
stadium realizacji przedstawia całość prac, jakie mogą na placu budowy wystąpić.
Wycieczka pokazała realia pracy na budowie.

Humax

Czytaj całość

Europejski Dzień Języków Obcych

Projekt z klasą

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie. Waszym zadaniem
jest stworzenie w formie plastycznej plakatu promującego Europejski Dzień Języków
Obcych, który odbywa się w naszej szkole już 26 września. Format pracy A1, technika
dowolna. Prace proszę przynosić do Pani Moniki Gawęda do sali 137 maksymalnie do 25
września. Serdecznie zapraszamy.

Elbud

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia na Targach
Energetycznych ENERGETAB 2019

Bezpieczny Stok

17 września br. uczniowie klas II b i III b Branżowej Szkoły I Stopnia w ramach realizacji
programu zajęć specjalistycznych odwiedzili 32. Międzynarodowe Energetyczne Targi
Bielskie ENERGETAB 2019. W tym roku na targach prezentuje swoje produkty prawie
720 wystawców z Polski i 24 krajów Europy, Azji i USA. Teren targów obejmuje ponad 35
tys. m2 powierzchni ekspozycyjnej. Gama prezentowanych urządzeń i aparatów była
bardzo szeroka: od stacji transformatorowych, rozdzielnic, wyłączników i przekaźników po
aparaty i systemy nadzoru, ochrony odgromowej, pomiarów i zabezpieczeń, kable i
przewody, agregaty prądotwórcze i urządzenia UPS, fotoogniwa i pompy ciepła, pojazdy
specjalistyczne dla energetyki, a także roboty i wiele innych ciekawych rozwiązań. Każdy
mógł znaleźć interesujące go nowości.

Binż

Czytaj całość
«« start

« poprz.

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10

nast. »

koniec »»

EMTECH

Pozycje :: 161 - 180 z 1616

Misja szkoły

Bezpieczne wakacje

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom
XXI wieku”

Krajowa Mapa Zagrożeń

Praktyki i staże
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PATRON

STATUT
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Ostatnie wiadomości
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XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Odbiór świadectw maturalnych - termin
poprawkowy
Kiermasz podręczników
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Wycieczka na ENERGETAB - największe w Polsce targi
energetyki i elektrotechniki
17.09.2019 r. uczniowie klas: II D TE, II D/S TE i III D TE wybrali się na wycieczkę do
Bielska-Białej na targi Energetab. Opiekę nad uczniami sprawowali p. Iwona Krawczyk, p.
Stanisław Grzelczak i p. Damian Maślanka. Kierownikiem wycieczki i organizatorem wyjazdu
była p. Zdzisława Sykuła. ENERGETAB – największe w Polsce targi nowoczesnych
urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego, to miejsce jednych z
najważniejszych spotkań czołowych przedstawicieli branży elektrotechnicznej w Polsce. Na
targach prezentuje swoje produkty prawie 720 wystawców nie tylko z Polski, ale i 24
krajów Europy, Azji i USA. Teren targów obejmuje ponad 35 tys. m2 powierzchni
ekspozycyjnej, zarówno w hali wielofunkcyjnej, jak i w pawilonach namiotowych oraz
terenach otwartych, na których wystawcy mają możliwość ekspozycji wielkogabarytowych i
ciężkich eksponatów.

Egzaminy maturalne
Egzamin maturalny
Terminarz
Informatory
Arkusze
Struktura
Organizacja
Tematy maturalne
Bibliografia
Plan prezentacji
Opłata za egzamin
Deklaracje

Czytaj całość

AKCJA KRWIODAWSTWA!!!
W dniu 18 września (środa) 2019 r., w godz. 9.00-12.00, w naszej szkole (hol przed
aulą) odbędzie się akcja oddawania krwi. Zapraszamy wszystkich pełnoletnich uczniów!!!
Przypominamy jednocześnie, iż należy przed oddaniem krwi pić dużo wody i rano zjeść
śniadanie. Przychodzimy zdrowi i z dokumentem tożsamości.

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

CKE

Obchody 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej i obrony
Gór Borowskich 2019
Poczet Sztandarowy Szkoły uczestniczył w obchodach rocznicowych wybuchu II wojny
światowej i obrony Gór Borowskich w dniu 07.09.2019 r. – w Grocholicach.
Program obchodów obejmował:
- Msze Św. w Kościele Wszystkich Świętych.
- Wręczenie statuetek „Rogatywka ppor. Zawilskiego”.
Część patriotyczna:
– Apel poległych i salwa honorowa w wykonaniu Bełchatowskiego Związku Strzeleckiego
„Strzelec”
– Składanie kwiatów pod pomnikiem poległych w obronie Ojczyzny na cmentarzu przy ul.
Tylnej w Grocholicach.

OKE

Czytaj całość

Kalendarz roku szkolnego

KOMUNIKAT

Warunki Ubezpieczenia

W dniu 12.09.2019 r. prosimy o nie parkowanie samochodów na parkingu od strony
lodowiska.

Opieka stomatologiczna

BIP

Dziękujemy.

Szkolny zestaw podręczników
Rozkład jazdy PKS
Regulamin dziennika elektr.
Dni wolne od zajęć
Stypendia PGE

KOMUNIKAT
Deklaracje do udziału w projekcie „Wykonywanie, naprawa, montaż i obsługa
maszyn i urządzeń II”, dzięki któremu uzyskasz uprawnienia spawalnicze, będą
przyjmowane do 26 września 2019 r.
Deklaracje do udziału w projekcie „Wykonywanie robót drogowych IX”, dzięki
któremu uzyskasz uprawnienia operatora sprzętu ciężkiego, nie są już przyjmowane.

SAN

Procedura funkcjonowania ZSP1
Plan lekcji
Zastępstwa

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

KONTAKT

Informacja
Termin odbioru świadectw po egzaminie maturalnym w terminie poprawkowym.
Świadectwa maturalne wydawane będą od dnia 11.09.2019 r. od godz. 12:00 w
sekretariacie szkoły.

OGŁOSZENIE
W dniu 11 września 2019 r. o godzinie 17.00 odbędzie się w auli szkolnej zebranie
Dyrekcji Szkoły z rodzicami uczniów klas pierwszych, a następnie rodzice spotkają się

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

z wychowawcami w klasach.
W dniu 12 września 2019 r. o godzinie 17.00 odbędzie się w auli szkolnej zebranie
Dyrekcji Szkoły z rodzicami uczniów klas drugich, trzecich i czwartych, a następnie
rodzice spotkają się z wychowawcami w klasach.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 fotorelacja

Multimedia

Politechnika Łódzka

Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

Fabryka Inżynierów

Facebook

PKN
PERSPEKTYWY 2015

Wybierz studia
Czytaj całość

Obchody rocznicy "Cudu nad Wisłą"
Powiat Bełchatowski

W dniu 15.08.2019 r. delegacja uczniów ze sztandarem szkoły oraz Panem Dyrektorem
Piotrem Mielczarkiem reprezentowała naszą szkołę w uroczystościach religijnopatriotycznych w związku z obchodami rocznicy "Cudu nad Wisłą" oraz Święta Wojska
Polskiego.
Czytaj całość

Uniwersytet Łódzki

KOMUNIKAT
Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie w sesji zimowej 2020 roku przez uczniów (absolwentów) upływa 9 września
2019 r. Miejsce składania deklaracji: kierownik zajęć praktycznych (pokój nr 29).

Kapitał Ludzki

Akademia Hagera
W dniu 22.08.2019 roku obyło się pierwsze z cyklu 4 szkoleń dla nauczycieli
przedmiotów elektrycznych w ramach projektu „Akademia Hagera dla Szkół
Technicznych”.
W dniu 05.09.2019 roku w pierwszym szkoleniu, w ramach projektu, przeprowadzonym
przez pracownika firmy HAGER uczestniczyli uczniowie klas elektrycznych.
Udział w projekcie „Akademia Hagera dla Szkół Technicznych” to nie tylko cykl szkoleń dla
uczniów i nauczycieli ale także cenne pomoce dydaktyczne, które szkoła już pozyskała i w
miarę rozwoju współpracy ma możliwości pozyskać. Jest to najnowsza aparatyra
łączeniowa i zabezpieczeniowa.

EFS

Moje finanse

PSWW HALLER

Czytaj całość

Termin odbioru świadectw i dyplomów zawodowych
Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające
kwalifikacje zawodowe wydawane będą w dniu 02.09.2019 r. (poniedziałek) przez
wychowawców klas. Po podanym terminie świadectwa i dyplomy odebrać będzie można w
sekretariacie szkoły.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
SchoolVision

BTI

W dniu 02.09.2019 r. o godz. 9.00 w auli szkolnej odbędzie się uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów klas II - IV.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów klas I odbędzie się o godz.
10.00.
Następnie odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

Zebranie Rady Pedagogicznej
W dniu 28.08.2019 r. (środa) o godzinie 9.00 w sali nr 11 odbędzie się zebranie Rady
Pedagogicznej.
Porządek zebrania.

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

Kurs spawalniczy

SEP

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wykonywanie, naprawa, montaż i obsługa
maszyn i urządzeń II”, dzięki któremu uzyskasz uprawnienia spawalnicze w
wybranych dwóch metodach oraz zdobędziesz kwalifikacje potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie w dwóch kwalifikacjach: MG 20 - Wykonanie i naprawa elementów maszyn,
urządzeń i narzędzi oraz MG 17 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń. Zainteresowani
projektem mogą składać wypełnione formularze w sekretariacie Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie ul. Czapliniecka 96.
Warunki udziału w projekcie są podane w załączniku. Spotkanie organizacyjne odbędzie się
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie ul. Czapliniecka 96 – o
dokładnym terminie poinformujemy.
Informacja i dokumenty.

Warto być dobrym

Haering

"Wykonywanie robót drogowych IX"

PaT

Projekt z klasą

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wykonywanie robót drogowych IX”, dzięki
któremu uzyskasz uprawnienia operatora sprzętu ciężkiego (jedna maszyna do wyboru)
oraz kwalifikację potwierdzającą kwalifikacje w zawodzie: B01 Eksploatacja maszyn i
urządzeń drogowych. Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wypełnionych
formularzy w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie ul.
Czapliniecka 96 oraz wpłatę wpisowego 200 zł. w formie zwrotnej kaucji na konto KSK
Biznes: Alior Bank 06 2490 0005 0000 4500 6468 0743. Potwierdzenie dokonania przelewu
w formie skanu lub zdjęcia proszę przesłać na adres email: klodawa@darmoweszkoly.pl lub
zgłosić telefonicznie pod numerem +48 575 435 223 lub +48 793 435 224.
Spotkanie organizacyjne oraz pierwsze zajęcia odbędą się w końcu sierpnia w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie ul. Czapliniecka 96 – o dokładnym terminie
poinformujemy.

Humax

Elbud

Informacja i dokumenty.pdf

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży

Bezpieczny Stok

Uczniowie klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 już mogą zgłaszać się do udziału w
polsko-niemieckiej wymianie młodzieży, organizowanej przez bełchatowskie
starostwo, Szkołę Realną w Bad Reichenhall i Stowarzyszenie Europa Union Okręg
Berchtesgadener Land. Pierwsze spotkanie z rówieśnikami z Niemiec odbędzie się w dniach
14-18 września w Bełchatowie. Drugą częścią wymiany jest kilkudniowy wyjazd do
Bawarii wiosną 2020 roku. Udział w projekcie jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w
wymianie młodzieży jest przyjęcie przez polskiego ucznia kolegi lub koleżanki z Niemiec na
4 noclegi w swoim domu w dniach 14-18 września. Porozumiewanie się z Bawarczykami
odbywa się w języku niemieckim lub angielskim. Polscy i niemieccy uczniowie uczestniczą
m.in. we wspólnych zajęciach, warsztatach, wycieczkach, poznają kulturę swoich krajów,
szlifują znajomość języków obcych.
Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się bezpośrednio do bełchatowskiego starostwa
(Zespół ds. Promocji; tel. 44 635 86 95) lub w sekretariacie szkoły. Wystarczy
podać swoje imię, nazwisko i numer kontaktowy. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje
kolejność zgłoszeń.

Binż

EMTECH

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Bezpieczne wakacje

1. Egzamin pisemny – 20.08.2019 r. godz. 9.00
A. sala nr 6 (hol przed aulą) – matematyka, j. polski
B. sala nr 120 – j. angielski
C. sala nr 122 – matematyka, j. polski (uczniowie z dostosowaniami)
D. sala 111 – j. niemiecki

Hager

2. Egzamin ustny z j. angielskiego – 20.08.2019 r. godz. 9.00 sala nr 60

Krajowa Mapa Zagrożeń

Zdający egzamin maturalny w terminie poprawkowym proszeni są o zgłoszenie się o godz.
8.30 z dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz długopisem z czarnym wkładem.
W trakcie egzaminu zdający korzystać może z materiałów pomocniczych określonych w
Komunikacie Dyrektora CKE. Szkoła zapewnia zdającym kalkulatory proste, tablice
matematyczne i słowniki na egzamin z języka polskiego.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
Praktyki i staże

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie
zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w
części pisemnej, pod warunkiem, że:
a) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w
części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
b) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie
rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.
W nieprzekraczalnym terminie do 11 lipca 2019 roku składa on w sekretariacie
szkoły przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o przystąpieniu
do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.
Oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

Termin odbioru świadectw maturalnych
Świadectwa maturalne wydawane będą w dn. 04.07.2019 r. od godz. 11.30 do godz.
13.00 w sali nr 60. Po podanym terminie świadectwa odebrać będzie można w
sekretariacie szkoły.
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HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH
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POSTAW NA SŁOŃCE - KONKURS FILMOWY
Zespół z naszej szkoły bierze udział w ogólnopolskim konkursie POSTAW NA SŁOŃCE –
KONKURS FILMOWY.
"Paladyni Ekologii" w składzie Karolina Grzelak, Maja Kołat, Tomasz Marek, Julia Sikora i
Maciej Zawadzki z klasy 1BeM TE zajął 9 miejsce w pierwszym etapie konkursu.
Rywalizacja nadal trwa.
Teraz pora na film:
https://www.youtube.com/watch?v=khwKVijIays&feature=share
Opiekun zespołu: Joanna Napora

Ogłoszenie
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Zastępstwa
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Tematy maturalne
Bibliografia
Plan prezentacji
Opłata za egzamin
Deklaracje

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

W dniach 10-14 VI zajęcia lekcyjne zostają skrócone do 30 min. - obowiązuje godzinowy
rozkład zajęć z poniedziałku (10 VI).

Spotkanie w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie
W środę 5 czerwca przywitaliśmy lato z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej w
Bełchatowie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klasy I CE TE oraz 2B TE. Tradycyjnie
były życzenia urodzinowe i upominki dla mieszkańców domu. Ksiądz Emanuel Stańczyk
zachęcił wszystkich do zaśpiewania utworów religijnych przy akompaniamencie muzyki
gitarowej. Pani Barbara Gajda przeprowadziła wywiad z księdzem Emanuelem. Został
zorganizowany konkurs „Kalambury” dla pensjonariuszy. Wszyscy tańczyli w rytm letnich
przebojów.

OKE

Czytaj całość

BIP

Czytaj całość

Stypendia PGE
Procedura funkcjonowania ZSP1

Informatory

KOMUNIKAT

I Powiatowy Konkurs Multimedialny „Prąd twoim wrogiem czy przyjacielem?” dla
uczniów klas pierwszych.
Tematem konkursu była szeroko rozumiana elektryka i elektryczność. Konkurs adresowany
był do uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie bełchatowskim.
Konkurs pod patronatem Częstochowskiego Oddziału SEP, Starostwo Powiatowe w
Bełchatowie oraz SAN Bełchatów.
Rozdanie nagród i dyplomów odbyło się na uroczystości w dniu 10 czerwca w ZSP Nr 3 w
Bełchatowie.

Dni wolne od zajęć

Terminarz

CKE

"Prąd twoim wrogiem czy przyjacielem?" - rozdanie nagród.

Regulamin dziennika elektr.

Egzamin maturalny

W dniu 19.06.2019 r. (środa) o godzinie 8:30 na auli odbędzie się zakończenie roku
szkolnego.

Opieka stomatologiczna

Rozkład jazdy PKS

Egzaminy maturalne

Struktura

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH - SIERPIEŃ 2019

Warunki Ubezpieczenia

Szkolny zestaw podręczników

INFORMATYKA BEZ GRANIC - BEZPŁATNE WARSZTATY DLA
UCZNIÓW

SAN

Link do ulotki informacyjnej.
Link do plakatu informacyjnego.

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

KONTAKT

Konkurs
Zapraszamy do udziału w konkursie dla dzieci i młodzieży polegającym na przygotowaniu
spotu filmowego, trwającego 30-60 sekund i promującego bezpieczne przebywanie nad

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

Multimedia
Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

wodą pn. „Filmowy przeWODNIK”. W konkursie, który trwać będzie od 1 czerwca do 10
września br., udział wziąć mogą zespoły liczące do 5 osób w wieku do 18 lat pod opieką
dorosłego opiekuna.
Prace konkursowe można przesyłać na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, ul.
Puławska 148/150, 02-624 Warszawa z dopiskiem „Filmowy przeWODNIK” do dnia 10
września 2019 r.
Regulamin konkursu.

Zaprojektuj elewację II konkurs Politechniki
Częstochowskiej

Politechnika Łódzka

Uczniowie naszej szkoły brali udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez
Politechnikę Częstochowską pt.: „Zaprojektuj elewację”. Karolina Grzelak z klasy 1 Be M
TE uzyskała wyróżnienie przyznane przez Koło Naukowe „Architektura”. Konkurs polegał
na wykonaniu projektu elewacji jednego z trzech zaproponowanych budynków. Opiekunem
naszych uczniów była pani Joanna Napora.
Gratulujemy sukcesów.
Czytaj całość

KONKURS z czytania w języku angielskim

Facebook

5 czerwca 2019 r. odbył się szkolny konkurs pt. "Mistrz pięknego czytania w języku
angielskim", w którym uczestniczyli uczniowie klas 3Ae TE, 3Ie TE oraz 2I TE.
Po przeczytaniu wybranych fragmentów powieści angielskiej pisarki Jane Austen pt. "Duma
i uprzedzenie" wyłonieni zostali następujący laureaci:
I miejsce – Szymon Gawarzyński - klasa 3Ae TE
II miejsce - Patryk Grzesiak – klasa 3Ae TE
III miejsce – Marcel Góralczyk – klasa 2I TE
Laureatom gratulujemy sukcesu, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w
konkursie.
Czytaj całość

PERSPEKTYWY 2015

Fabryka Inżynierów

PKN

"Nauczanie na ekranie. O wykorzystaniu filmów w edukacji"
W dniu 05.06.2019 r. odbyło się szkolenie pod tytułem: "Nauczanie na ekranie. O
wykorzystaniu filmów w edukacji". W szkoleniu brali udział nauczyciele języka
angielskiego i niemieckiego. Prowadzącym był pan Kamil Koliński z Wydawnictwa Pearson.
Celem szkolenia było pokazanie uczestnikom jak pracować z tablicą interaktywną.
Wyjaśniono, jak ważne jest stosowanie nowoczesnych technologii na lekcjach językowych.
Prowadzący pokazał, jak można wykorzystać film w celach edukacyjnych, ucząc zasad
gramatycznych, rozwijając umiejętności rozumienia tekstu słuchanego, rozwijając
umiejętności wypowiedzi ustnej. Zachęcał do stosowania innowacyjnych metod pracy, jako
metod motywujących ucznia do nauki języków obcych.

Wybierz studia

Czytaj całość

Powiat Bełchatowski

Rozkład zajęć lekcyjnych
W dniu 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek) zajęcia lekcyjne będą odbywać się wg
poniższego harmonogramu:
Rozkład zajęć lekcyjnych - 10VI2019.pdf

Uniwersytet Łódzki

Rozkład zajęć lekcyjnych
Kapitał Ludzki

W dniu 7 czerwca 2019 r. (piątek) zajęcia lekcyjne będą odbywać się wg poniższego
harmonogramu:
Rozkład zajęć lekcyjnych - 07VI2019.pdf

Moje finanse

Mistrzostwa w siatkówce plażowej
W dniu 31 maja przy SP Nr 12 w Bełchatowie odbyły się Mistrzostwa Szkół
Ponadgimnazjalnych w siatkówce plażowej chłopców. Naszą szkołę reprezentowali:
Olgierd Minol uczeń klasy III g/t oraz Robert Węglewski uczeń klasy II g/t. Uczniowie zajęli
II miejsce i awansowali do rozgrywek na szczeblu rejonowym. Gratulujemy zawodnikom i
życzymy powodzenia w czwartek.

PSWW HALLER

Czytaj całość

EFS

Warsztaty
Warsztaty „KODO Łódzkie 2019”

Zawody Naszej Szkoły

SchoolVision

W dniu 29 maja 2019 r. odbyły się wewnętrzne zawody Naszej Szkoły w pokonywaniu na
czas toru policyjnego, dla kandydatów do służb mundurowych. W konkurencji wystartowało
ogółem 36 uczniów i uczennic. W założeniu test był dedykowany dla klas policyjnych
naszego liceum. Najszybszy był Dominik Radzicki (1:16), drugie miejsce zajął Damian
Roksela (1:19), miejsce trzecie Kacper Leśniak (1:28). Wśród dziewcząt zdecydowanie
wygrała Justyna Woźnicka (1:27). Rekord szkoły wynosi 1:07.

KONKURS
BTI

5 czerwca 2019 r. (środa) o godzinie 9:00 w sali nr 60 odbędzie się konkurs „Mistrz
pięknego czytania w języku angielskim ”.
Uczniów biorących udział w konkursie serdecznie zapraszamy!!!

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH
KRYZYSOWYCH

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W BEŁCHATOWIE

Warto być dobrym

WYKAZ INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ NA
TERENIE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

Oferta pracy
SEP

Nabór na wolne stanowisko pracy: elektryk-kierowca.

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU ZAWODOWEGO

Haering

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU ZAWODOWEGO
W SESJI CZERWIEC-LIPIEC 2019
W dniu 18 czerwca 2019 roku (wtorek) odbędzie się część pisemna egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

PaT

Projekt z klasą

• godzina 10:00 - aula
- technik informatyk z zakresu kwalifikacji montaż i eksploatacja komputerów osobistych
oraz urządzeń peryferyjnych – E.12
- technik mechanik z zakresu kwalifikacji montaż i obsługa maszyn i urządzeń – M.17
- technik elektryk z zakresu kwalifikacji montaż i konserwacja maszyn i urządzeń
elektrycznych – E.07
- technik budownictwa z zakresu kwalifikacji wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
- B.18
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z zakresu kwalifikacji montaż
urządzeń systemów energetyki odnawialnej - B.21

Humax

Elbud

Czytaj całość
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Misja szkoły

Binż

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom
XXI wieku”

Bezpieczny Stok
EMTECH

Bezpieczne wakacje

Krajowa Mapa Zagrożeń

Praktyki i staże
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STRONA GŁÓWNA

DYREKCJA SZKOŁY

Deklaracja dostępności

RADA RODZICÓW

O SZKOLE

HISTORIA

Popularne

Menu główne
Strona główna

STATUT

PEDAGOG, PSYCHOLOG

Ostatnie wiadomości

Technikum Energetyczne
IV Liceum Ogólnokształcące
Kontakt
Szkolny zestaw podręczników
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

Deklaracja dostępności

PATRON

OFERTA PRACY !!!
XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Odbiór świadectw maturalnych - termin
poprawkowy
Kiermasz podręczników
Ogłoszenie

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU ZAWODOWEGO

Dyrekcja szkoły
Rada Rodziców
O szkole
Historia
Patron
Statut
Pedagog, psycholog
Kontakt

Rekrutacja

Egzamin maturalny
Terminarz
Informatory
Arkusze

Organizacja

17 czerwca (poniedziałek) 2019 roku

Tematy maturalne

godzina 9:00 – przed aulą
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – kwalifikacja B.22
• technik elektryk – kwalifikacja E.24 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji
elektrycznych

Bibliografia

godzina 13:00 – przed aulą
• technik budownictwa – kwalifikacja B.33 – Organizacja i kontrolowanie robót
budowlanych
• technik elektronik – kwalifikacja E.20 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Deklaracje

Czytaj całość

Test sprawnościowy

IV Liceum Ogólnokształcące

Dnia 29.05.2019 r. od godziny 10.00 do 14.00 odbędzie się w ZSP Nr 3 w Bełchatowie
test policyjny (sprawnościowy). Zapraszamy wszystkich uczniów Naszej Szkoły do
sprawdzenia swojej sprawności fizycznej. Zgłoszenia będą przyjmowane w pokoju
nauczycieli wychowania fizycznego w dniu zawodów.

Branżowa Szkoła I Stopnia

Egzaminy maturalne

Struktura

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU ZAWODOWEGO
W SESJI CZERWIEC-LIPIEC 2019 – MODEL Z DOKUMENTEM (d)

Kierunki kształcenia

Technikum Energetyczne

Plan prezentacji
Opłata za egzamin

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

CKE

Oferty pracy

Dla ucznia i rodziców
Ochrona Danych Osobowych

OKE

Program wych.-prof.
Samorząd Uczniowski
Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego
Warunki Ubezpieczenia

BIP

Opieka stomatologiczna
Szkolny zestaw podręczników
Rozkład jazdy PKS
Regulamin dziennika elektr.
Dni wolne od zajęć

Zawody powiatowe w piłce nożnej chłopców
Dnia 16 maja w Zelowie odbyły się zawody w piłce nożnej chłopców. Nasza szkoła
wygrała z ZSP Zelów 3:0 oraz przegrała z ILO 1:2 i zajęła drugie miejsce w grupie. W
meczu o trzecie miejsce przegraliśmy wyraźnie z ZSP Kleszczów, zajmując ostatecznie
czwarte miejsce. Skład naszej drużyny: Michał Mielczarek, Ernest Kruszyński, Piotr
Kowalczyk, Kacper Ksiąszczyk, Dawid Cheda, Daniel Włodarczyk, Jakub Chudzik, Michał
Jaśkiewicz, Michał Szwej.

Stypendia PGE
Procedura funkcjonowania ZSP1
Plan lekcji
Zastępstwa

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

KONTAKT

Oferta pracy

SAN

W związku z dynamicznym rozwojem produkcji i sprzedaży Spółka BEWA jeden z liderów w
produkcji wody, napojów i soków poszukuje osoby na stanowisko:
PRACOWNIK SERWISU DS.GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ
Miejsce pracy: Ruszczyn obok miejscowości Piaski (pow. radomszczański, woj. łódzkie)
Co
•
•
•

będzie należało do Twoich zadań:
naprawa instalacji sanitarnych
konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej
wsparcie pracowników serwisu

Czytaj całość

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

Multimedia
Film promocyjny
Filmy

Oferta pracy
W związku z dynamicznym rozwojem produkcji i sprzedaży Spółka BEWA jeden z liderów w
produkcji wody, napojów i soków poszukuje osoby na stanowisko:
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
Miejsce pracy: Ruszczyn obok miejscowości Piaski (pow. radomszczański, woj. łódzkie)
Co
•
•
•
•

będzie należało do Twoich zadań:
obsługa wózka widłowego
załadunek i rozładunek towarów
wykonywanie prac związanych z funkcjonowaniem magazynu
utrzymywanie czystości i porządku w miejscu pracy

Politechnika Łódzka

Czytaj całość

Dziennik elektroniczny

OGŁOSZENIE
W dniu 16.05.2019 r. (czwartek) o godzinie 17:00 odbędą się zebrania
wychowawców z rodzicami uczniów. Na zebraniu rodzice zostaną poinformowani o
proponowanych ocenach, zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz o nieklasyfikowaniu
uczniów.

Fabryka Inżynierów

Egzamin maturalny z informatyki
Facebook

Zdający egzamin maturalny z informatyki w dniu 10.05.2019 r. o godz. 8.30
zobowiązani są sprawdzić poprawność działania komputera, na którym przeprowadzony
zostanie egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania.
Proszę o zgłoszenie się do administratorów sal egzaminacyjnych:
• sala 221 – C. Idzik,
• sala 220A – M. Kubicki.
Obecność obowiązkowa.
Fakt sprawdzenia komputera zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu.

PKN

PERSPEKTYWY 2015

Harmonogram
Harmonogram egzaminów poprawkowych dla uczniów klas maturalnych.

Matura 2019

Wybierz studia

Matura 2019 - materiały dla uczniów klas III LO i IV TE.

Dzień 3 maja
Powiat Bełchatowski

Dla wszystkich Polaków majowe święto jest dniem szczególnym.
Dzień 3 maja ustanowiono świętem narodowym w dowód pamięci o przodkach, którzy
pragnęli ocalić kraj przed upadkiem. Rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja uroczyście
obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców.

Uniwersytet Łódzki

Ustawa zasadnicza była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie, po konstytucji
Stanów Zjednoczonych. Regulowała zasady funkcjonowania władz państwowych oraz
prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 3 maja 1791 roku Sejm
Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Dokument ten stał
się symbolem tradycji niepodległościowych państwa polskiego.

Kapitał Ludzki

Czytaj całość

Moje finanse

Mistrzostwa Polski w Lutowaniu 2019

EFS

10 kwietnia 2019 r. we Włocławku rozegrano IV Edycję Mistrzostw Polski w
Lutowaniu „RENEX SOLDERING CHAMPIONSHIP POLAND 2019”. Zawody
rozgrywane były w dwóch kategoriach – uczniów i studentów oraz pracowników firm. W
każdej kategorii startuje 70 zawodników podzielonych na 14-osobowe grupy. W tym roku w
kategorii „uczniowie i studenci” startowało 2 uczniów naszej szkoły: Jakub Jakubczyk i
Mateusz Krawczyk – uczniowie klasy 4C/D TE, którzy w ramach realizowanego w
szkole projektu „Kosmiczna Wiedza” ukończyli kurs i otrzymali certyfikat IPC. Zadanie
konkursowe polegało na zmontowaniu wg schematu obwodu drukowanego złożonego z
elementów tht i smd. Na wykonanie zadania przewidziano 45 min., a ocenie podlegały
mi.in: liczba wlutowanych elementów, poprawność i czystość montażu, przestrzeganie
przez zawodników zasad bhp itp. Wyższą liczbę punktów zdobył Jakub Jakubczyk, który w
swojej grupie zdobył 4 miejsce, a w ostatecznej klasyfikacji uplasował się na miejscu 17 –
GRATULUJEMY!

PSWW HALLER

Czytaj całość

Nabór
Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie - nabór.

SchoolVision

Oferta pracy

BTI

BESTGUM POLSKA Sp. z o.o.
Poszukuje kandydatów na stanowisko:
SPAWACZ-ŚLUSARZ
ELEKTRYK
MECHANIK
miejsce wykonywania pracy ROGOWIEC
Czytaj całość

Szkolny Konkurs Przyrodniczy

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

SEP

1 kwietnia 2019 roku odbył się Szkolny Konkurs Przyrodniczy, w którym uczestniczyło
46 uczniów naszej szkoły. Po zmaganiach z konkursowymi pytaniami wyłonieni zostali
laureaci:
I miejsce – Bartosz Pawłowski- klasa III w
II miejsce - Pluciński Michał – klasa I De
III miejsce – Aleksandra Meyer – klasa II P
Laureatom gratulujemy sukcesu, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w
konkursie, którego tematyka znacznie wykraczała poza podstawę programową realizowaną
w ramach poszczególnych przedmiotów przyrodniczych.

Warto być dobrym

Czytaj całość

KOMUNIKAT

PaT

Od poniedziałku 29 kwietnia zajęcia dydaktyczne w ZSP nr 3 i CKP będą odbywać się
zgodnie z nowym planem lekcji. W tym samym dniu o godz. 15:05 odbędzie się Rada
Klasyfikacyjna Klas Maturalnych. Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego Klas Maturalnych
odbędzie się we wtorek 30 kwietnia o godz. 13:00. Po uroczystości uczniowie spotykają
się z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Haering

OGŁOSZENIE

Humax

Ze względu na trwający w naszej szkole strajk nauczycieli uroczystość zakończenia roku
szkolnego dla uczniów kl. III LO i IV TE planowana na dn. 26.04.2019 r. NIE ODBĘDZIE
SIĘ.
O nowym terminie zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną.

KOMUNIKAT
Projekt z klasą

Od dnia 08.04.2019 r. do odwołania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w
Bełchatowie odbędzie się strajk nauczycieli i pracowników szkoły. W związku z powyższym
część zajęć dydaktycznych może odbyć się w formie zajęć opiekuńczo – wychowawczych.
Dyrekcja szkoły podejmie wszelkie działania, by zapewnić wszystkim uczniom opiekę na
czas strajku.
Prosimy o śledzenie na bieżąco strony internetowej szkoły. Wszelkie informacje związane z
organizacją pracy szkoły w czasie strajku prześlemy Państwu również poprzez dziennik
elektroniczny.

Elbud

Binż

XVI Bełchatowski Turniej Informatyczny
Szkolna Komisja Organizacyjna "BTI" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w
Bełchatowie zorganizowała po raz XVI Bełchatowski Turniej Informatyczny w
kategorii szkół ponadgimnazjalnych, który się odbył dnia 2 kwietnia 2019 roku. Konkurs
odbył się w formie eliminacji testu oraz części finałowej praktycznej.

Bezpieczny Stok

Czytaj całość

Pielgrzymka maturzystów

EMTECH

W dniu 27.03 2019 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w pielgrzymce maturzystów do
sanktuarium maryjnego na Jasnej Górze w Częstochowie. Tegoroczni maturzyści w
czasie Eucharystii uroczyście złożyli akt zawierzenia się Matce Boskiej Częstochowskiej
przed Jej cudownym obrazem. Wcześniej wzięli aktywny udział w Drodze Krzyżowej na
jasnogórskich wałach. Miejmy nadzieję, że wspólna modlitwa zaowocuje zdanym pomyślnie
egzaminem dojrzałości, a sami maturzyści będą długo jeszcze zbierać duchowe owoce tej
pielgrzymki.

Bezpieczne wakacje

Czytaj całość

Hager

Konkurs
II Powiatowy Konkurs Wiedzy o BHP i Prawie Pracy „BĄDŹ NAJLEPSZY – ZOSTAŃ
MISTRZEM!” - wyniki.

Krajowa Mapa Zagrożeń

Tematem konkursu była szeroko rozumiana tematyka BHP i Prawa Pracy. Konkurs
adresowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie bełchatowskim.
Konkurs odbył się 22 marca pod patronatem Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Łodzi, Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oraz SAN Bełchatów.
Czytaj całość
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Misja szkoły
„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom
XXI wieku”
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OFERTA PRACY !!!
XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Odbiór świadectw maturalnych - termin
poprawkowy
Kiermasz podręczników
Ogłoszenie
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Terminarz
Informatory
Arkusze

Kulturalny EduPower

Dyrekcja szkoły
Rada Rodziców
O szkole
Historia
Patron
Statut
Pedagog, psycholog
Kontakt

Struktura

Relacja z konferencji Kulturalny EduPower, czyli o edukacji kulturowej w Bełchatowie.

Organizacja

https://www.ebelchatow.pl/2019/04/03/kulturalny-edupower

Tematy maturalne
Bibliografia

KONKURS
9 kwietnia 2019 r. (wtorek) na 3 godz. lekcyjnej w sali nr 11 odbędzie się konkurs
„Mistrz pięknego czytania w języku angielskim ”.
Zapisy do konkursu u pani Izabeli Kurkowskiej w sali nr 137.
Serdecznie zapraszamy!!!!

Kierunki kształcenia
IV Liceum Ogólnokształcące
Technikum Energetyczne
Branżowa Szkoła I Stopnia
Oferty pracy

Dla ucznia i rodziców
Ochrona Danych Osobowych
Program wych.-prof.
Samorząd Uczniowski
Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego
Warunki Ubezpieczenia
Opieka stomatologiczna
Szkolny zestaw podręczników
Rozkład jazdy PKS

27 marca 2019 r. w naszej szkole odbył się XVIII Powiatowy Konkurs
Ortograficzny. Uczestniczyło w nim 38 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu bełchatowskiego. Zadaniem uczestników konkursu było napisanie dyktanda i
wykonanie ćwiczeń sprawdzających znajomość zasad polskiej ortografii.
Uczniowie zmierzyli się m. in. z napisaniem następującego zdania: „Harda horda
huraoptymistów (hurraoptymistów) z Hrubieszowa wraz z zawodniczkami Kotwicy Kórnik w
drodze powrotnej do Jachranki napotkała na warszawskim Bródnie ultra-Azjatę o
kasztanowatordzawych włosach.”

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

OKE

Czytaj całość

"Kino na Temat"
To cykl spotkań filmowych w Kinie Helios, które poruszają problemy istotne dla młodzieży
w okresie dorastania oraz rozpoczynających dorosłe życie. W ramach oferty edukacyjnej
młodzież 15 klas naszej szkoły wraz z opiekunami obejrzała film pt. „Kurier”, który
przedstawia jedną z najważniejszych misji Jana Nowaka- Jeziorańskiego. Film Władysława
Pasikowskiego opowiada o samotnej misji Kuriera, która miała zadecydować o losach Polski
i II wojny światowej.

BIP

Czytaj całość

IV EDYCJA DNI WYDZIAŁU ELEKTRONIKI,
AUTOMATYKI NA POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ

Zastępstwa

CKE

XVIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny

Wyjazd do Politechniki Łódzkiej

Plan lekcji

CKE - egzamin

Czytaj całość

Dni wolne od zajęć

Procedura funkcjonowania ZSP1

Opłata za egzamin

Egzaminy zawodowe

W dniu 2 kwietnia 2019 r. odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu Mam Talent.
Uczestnicy zaprezentowali swoje talenty wokalne, plastyczne, sportowe, a nawet
umiejętność tworzenia stand-up’u. Całość uświetnił występ pani Anny Jaszczak. Pierwsze
miejsce zajęli ex-aequo Zuzanna Brożyna z klasy 2 P/W (śpiew) oraz Dawid Wiewiórowski z
klasy 1 D (stand up). Konkurs przygotowały: Izabela Kurkowska, Anna Jaszczak i Dorota
Kochalska.

Regulamin dziennika elektr.

Stypendia PGE

Plan prezentacji

Deklaracje

Mam Talent
Rekrutacja

KONTAKT

ELEKTROTECHNIKI,

INFORMATYKI

I

Dnia 26 marca 2019 roku uczniowie Technikum informatycznego z klas IV i, 3A wzięli
udział w IV edycji Dni „Wydziału Elektroniki, Elektrotechniki, Informatyki i
Automatyki” na Politechnice Łódzkiej. Dni wydziału zostały połączone z Targami
Edukacyjnymi, na których uczniowie zapoznali się z ofertą dydaktyczną wydziału, jak
również wzięli udział w „Forum Pracodawców”. Nasi uczniowie uczestniczyli w warsztatach
„Microsoft Azure – przyziemnie o usługach w chmurze”. Następnie poznali strukturę
wydziału, zwiedzili laboratoria i pracownie naukowe. Wydarzeniem towarzyszącym dla
uczniów było obejrzenie finału Turnieju League of Legends.
Czytaj całość

Tomasz Zubilewicz o energii odnawialnej

SAN

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

22 marca naszą szkołę odwiedził popularny i lubiany prezenter pogody – Tomasz
Zubilewicz. Spotkanie z uczniami Energetyka nie dotyczyło jednak pogody, poświęcone
było odnawialnym źródłom energii.
Relację z tego spotkania i wywiad z gościem znaleźć można na stronach: DD Bełchatów
oraz Nasze miasto – Bełchatów.
http://ddbelchatow.pl/
http://belchatow.naszemiasto.pl/

Multimedia
Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

Dzień Otwartych Drzwi

Politechnika Łódzka

15 marca 2019 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. gen. Ludwika
Czyżewskiego w Bełchatowie odbył się Dzień Otwartych Drzwi. Naszą szkołę odwiedziło
blisko 700 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów Bełchatowa i powiatu
bełchatowskiego (Parzno, Kurnos, Janów, Drużbice, Domiechowice, Bujny Szlacheckie,
Łękińsko).
Tegoroczni absolwenci tych szkół mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną i bazą
dydaktyczną ,,Energetyka” oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Dla
odwiedzających progi szkoły przygotowano stoiska prezentujące kierunki kształcenia, pokaz
musztry w wykonaniu uczniów klas wojskowych i policyjnych.
Czytaj całość

Fabryka Inżynierów

Szkolny Konkurs Przyrodniczy
Facebook

Szkolny Konkurs Przyrodniczy odbędzie się 1 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) na 3 i
4 godzinie lekcyjnej w sali nr 11.
Wszystkich zgłoszonych uczestników prosimy o punktualne przybycie.

Kulturalny EduPower
PERSPEKTYWY 2015

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie zaprasza do udziału w konferencji:
Kulturalny EduPower, czyli o perspektywach edukacji kulturowej w Bełchatowie.
Konferencja odbędzie się 3 kwietnia 2019 roku, w godzinach 9.00 - 14.00, w auli
naszej szkoły, ul. Czapliniecka 96.

PKN

Czytaj całość

II edycja konkursu "Zaprojektuj elewację"
Wybierz studia

Powiat Bełchatowski
Uniwersytet Łódzki

Moje finanse

Kapitał Ludzki

PSWW HALLER
EFS

SchoolVision

Zapraszamy uczniów do udziału w II edycji konkursu „Zaprojektuj elewację”
organizowanego przez Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Konkurs polega
na wykonaniu projektu elewacji jednego z trzech budynków jednorodzinnych. Wszystkie
informacje na stronie konkursu.
https://bud.pcz.pl/konkurs
https://www.facebook.com/DreierTynki/

XXXII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
BTI

Nasza uczennica Katarzyna Kilańczyk z klasy IV BeM Technikum Energetycznego
zakwalifikowała się do finału XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.
Pokonała w tej rywalizacji ponad 3000 uczniów. Finał odbędzie się w dniach 11-13
kwietnia br. w Wodzisławiu Śląskim. Gratulujemy i życzymy powodzenia.
Czytaj całość

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

Konkurs
Konkurs wiedzy elektrycznej „Bezpieczna elektryczność”

SEP

Koło nr 29 Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich działające przy
Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie ma zaszczyt po raz dziewiąty zaprosić
uczniów do Konkursu wiedzy elektrycznej „Bezpieczna elektryczność”.
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, obejmujący obszar
kształcenia elektrycznego, elektronicznego i fizyki. Jest konkursem dwustopniowym.
Chętnych do udziału w konkursie prosimy o sgłaszanie się do Pań: Anity Chudzik, Elżbiety
Murlikiewicz i Małgorzaty Warzyńskiej.
Zawody I stopnia – eliminacje szkolne, odbędą 29.03.2019 r. (piątek) o godz. 9.00 w
sali nr 11.

Uniwersytet Łódzki

PaT

Warto być dobrym

Dnia 14 marca 2019 roku w ramach współpracy naszej szkoły z Uniwersytetem
Łódzkim uczniowie z Technikum klas informatycznych IIi, IIIa i IVi gościli kolejny raz na
Wydziale Zarządzania.
Młodzież uczestniczyła w zajęciach warsztatowych „Administrowanie i tworzenie baz
danych” prowadzonych przez Pana dr Piotra Czerwonkę. Celem zajęć było rozwijanie
umiejętności praktycznych uczniów dotyczących administracji serwerem na podstawie
programu
MICROSOFT SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO. Uczniowie poznali
zaawansowane techniki zarządzania bazami danych i plikami baz danych poprzez
sprawdzanie wydajności bazy i analizy wyniku jak również tworzenie raportu danych
przestrzennych zawartych w bazie. Warsztaty były bardzo interesujące i rozwijające
przyszłościowo naszych uczniów zainteresowanych zarządzaniem serwerem jako
wdrożeniowców aplikacji bazodanowych czy przyszłych administratorów baz danych.
Czytaj całość

Projekt z klasą

Haering

Humax

Elbud

Spotkanie z prokuratorem
12 marca 2019 r. uczniowie klas drugich i trzecich IV Liceum Ogólnokształcącego spotkali
się z Prokuratorem Rejonowym w Bełchatowie – Panem Piotrem Grochulskim.
Pan prokurator zapoznał uczniów z genezą kształtowania się instytucji prokuratury zarówno
w Polsce, jak i na świecie. Następnie przedstawił strukturę prokuratury w Polsce oraz
najważniejsze zadania i zasady funkcjonowania prokuratury i prokuratorów. Uczniów
szczególnie interesowały przykłady różnych sytuacji, z którymi zetknął się prokurator w
swojej pracy.

Binż

Czytaj całość

Zajęcia ze Strażą Miejską w Bełchatowie
Bezpieczny Stok

14 marca w naszej szkole odbyły się kolejne zajęcia dla uczniów klas pierwszych liceum,
technikum i branżowej szkoły oraz klas drugich liceum ze strażnikiem Straży Miejskiej w
Bełchatowie P. Jagodą Nieborak. Uczniowie dowiedzieli się o odpowiedzialności prawnej
za popełnione czyny, jakie istnieją dokumenty i akty prawne określające obowiązki
nieletnich oraz co to jest demoralizacja i jej przejawy.

EMTECH

Czytaj całość

Meeting with the native speaker from the USA

Bezpieczne wakacje

Krajowa Mapa Zagrożeń

Dnia 13.03.2019 r. uczniowie naszej szkoły mieli przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z
native speaker-em ze Stanów Zjednoczonych. Nad programem spotkania, trwającego od
pierwszej do piątej godziny lekcyjnej, bacznie czuwali uczniowie klasy 4Ie i 3Ae, którzy
odgrywali rolę prowadzących.
Początkowym punktem spotkania było powitanie naszego gościa tradycyjnym polskim
zwyczajem, czyli chlebem i solą, oraz piosenka pt. "Dance me to the end of love" w
wykonaniu nauczycielki języka angielskiego p. Anny Jaszczak. Następnie uczniowie klasy
4Ie przedstawili przygotowaną przez siebie prezentację, która obejmowała następujące
tematy: porównanie USA i Polski pod względem administracyjnym i politycznym, jedzenie i
święta obchodzone w Polsce, wybitnych Polaków i ich osiągnięcia oraz polską sztukę.
Kolejne punkty programu zostały poświęcone na autoprezentację naszego gościa, podczas
której uczniowie zadawali pytania, co również stanowiło świetną okazję nie tylko do
sprawdzenia swoich umiejętności słuchania ze zrozumieniem, ale również pozwoliło
uczniom na sprawdzenie swoich umiejętności mówienia w języku angielskim w praktyce.
Czytaj całość

Praktyki i staże

WYNIK KONKURSU POWIATOWEGO Z JĘZYKA
NIEMIECKIEGO
Dnia 12 marca 2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie odbył się XVII
POWIATOWY KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH
„LANDESKUNDE”. Marcel Góralczyk uczeń klasy II i TE zajął 2 miejsce ex aequo z
uczennicą z I LO.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Czytaj całość

Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca w Muzeum Regionalnym odbył się konkurs wiedzy o żołnierzach
niezłomnych. Na uczniów, czekał test dotyczący problematyki żołnierzy wyklętych.
Najlepiej z zestawem pytań poradził sobie uczeń naszej szkoły Jakub Sośnicki z klasy III W
LO, który zajął I miejsce w konkursie. Opiekę nad uczniem sprawowała nauczycielka historii
P. Anna Grzelczak.
Czytaj całość

Oferta pracy
BUDUJEMY WARTOŚĆ DLA NASZYCH KLIENTÓW
ZNAJDUJEMY NAJLEPSZYCH KANDYDATÓW
I WSPIERAMY PROCES SZYBKIEJ ADAPTACJI

Hager

Biblioteka

Dla naszego Klienta, światowego lidera outsourcingu zarządzania czystością w miejscu
pracy, wraz z dynamicznym rozwojem działu IT poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Specjalista Service Desk (Miejsce pracy: Łódź).
Główne zadania:
- Dokumentowanie pracy w systemie obsługi zgłoszeń – 1 linia wsparcia (obsługa klienta
wewnętrznego) i przekazywanie do dalszej realizacji wsparcia technicznego;
- Diagnozowanie, analiza i rozwiązywanie problemów – telefoniczne (dyżury), mailowe oraz
zdalne wsparcie klienta;
- Komunikacja z pozostałymi zespołami wsparcia technicznego.
Czytaj całość
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Misja szkoły
„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom
XXI wieku”
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Drzwi otwarte w Energetyku
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O szkole
Historia

Kierunki kształcenia

Patron

Zapraszamy na Drzwi otwarte
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie,
ul. Czapliniecka 96.
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Technikum Energetyczne
Branżowa Szkoła I Stopnia
Oferty pracy

Dla ucznia i rodziców

Absolwencie gimnazjum i szkoły podstawowej, jeśli wahasz się przed podjęciem decyzji o
wyborze szkoły ponadgimnazjalnej – przyjdź do nas. Pomożemy Ci podjąć właściwą
decyzję, przedstawimy ofertę ZSP nr 3 na rok szkolny 2019/2020.
Czekamy na Ciebie 15 marca 2019 r. (piątek) od godziny 9:00 do 13:00.
Będziesz mógł:
- wziąć udział w zajęciach z przedmiotów zawodowych,
- wziąć udział w zajęciach na strzelnicy sportowej,
- zapoznać się z ofertą kształcenia,
- poznać naszą szkołę oraz warsztaty Centrum Kształcenia Praktycznego,
- uzyskać odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania dotyczące nauki w Energetyku.

Egzamin maturalny
Terminarz
Informatory
Arkusze

Organizacja
Tematy maturalne
Bibliografia
Plan prezentacji
Opłata za egzamin
Deklaracje

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

CKE

Zapraszamy osoby indywidualne oraz całe klasy do odwiedzenia naszej szkoły.
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie wizyty i ustalenie dogodnej godziny spotkania
(wejścia kolejnych grup odbywać się będą co pół godziny).
Kontakt: sekretariat szkoły: telefon (44) 632-57-11

Ochrona Danych Osobowych
Program wych.-prof.

Egzaminy maturalne

Struktura

Jaką szkołę wybrać?
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Binż

Uwaga!!!
Bezpieczny Stok

Ogłaszamy konkurs na poster nawiązujący tematyką do tegorocznego hasła Światowego
Dnia Ziemi: "Gatunki zagrożone wyginięciem". Postery w formacie A1 można wykonać
samodzielnie lub w 2-osobowych zespołach (technika dowolna). Postery należy złożyć w
terminie 26.03.2019 r. do pani Ewy Wężyk-Simkowskiej lub pani Agnieszki KarasińskiejNowackiej.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i kreatywnych uczniów, mających ciekawe
pomysły.

EMTECH

KONKURS
Bezpieczne wakacje

2 kwietnia 2019 r. (wtorek) odbędzie się konkurs „Mam Talent”. W konkursie mogą
brać udział uczniowie, którzy posiadają talent muzyczny, artystyczny, aktorski, techniczny
itp. Zapisy do konkursu u pani Izabeli Kurkowskiej w sali nr 137.
Serdecznie zapraszamy!!!

Hager

SZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY
Krajowa Mapa Zagrożeń

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie
Przyrodniczym, który odbędzie się 1.04.2019 r.
Zagadnienie i forma konkursu mają za zadanie pogłębić i zintegrować wiedzę przyrodniczą i
ekologiczną realizowaną w ramach biologii, geografii, chemii i fizyki.
Wszystkich chętnych uczniów prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa do p. Ewy Wężyk
– Simkowskiej lub p. Agnieszki Karasińskiej – Nowackiej do dnia 26.03.2019 r.
Czytaj całość

Praktyki i staże

KONCERT ŻYCZEŃ Z OKAZJI DNIA KOBIET - FOTORELACJA

Biblioteka

Czytaj całość

Dzień Kobiet

OGŁOSZENIE
Program rekolekcji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Ostatki w naszej szkole

Czytaj całość

Ostatki

Warsztaty językowo - komputerowe
Dnia 27.02.2019 r. uczniowie klasy II Ie Te wraz z Panią Renatą Bartoszewską i Izabelą
Jarzecką udali się po raz kolejny z wizytą do Integracyjnego Przedszkola
Samorządowego nr 3 w Bełchatowie. Przedszkolaki z grupy Krasnoludków z
niecierpliwością oczekiwały na spotkanie z naszą młodzieżą. Najpierw odbyło się miłe
powitanie, a potem ciekawe zajęcia w języku angielskim, których celem było przyswojenie
słownictwa związanego z Walentynkami. Uczennice Amelia i Julia przygotowały ciekawe gry
i zgadywanki językowe. Uczniowie: Kacper, Krzysztof i Marcel projektowali kartki
walentynkowe z naszymi przedszkolakami na komputerach. Radości nie było końca, a
chętnych do wydrukowania ich własnej kartki nie brakowało. Następnie były zabawy
ruchowe i słodki poczęstunek. Cieszymy się, że młodzież tak chętnie angażuje się w
przygotowanie zajęć dla naszych milusińskich. Miło nam, że nasi uczniowie w przyjemny i
zabawny sposób dzielą się z przedszkolakami swoją wiedzą językową i umiejętnościami
komputerowymi. Z naszych obserwacji wynika, iż obie strony bawią się świetnie ze sobą.
Czytaj całość

Bal Karnawałowy w DPS
W środę 27 lutego 2019 roku odbył się bal karnawałowy w Domu Pomocy
Społecznej w Bełchatowie. We wspólnej zabawie uczestniczyli pensjonariusze DPS,
uczniowie SOSW w Bełchatowie oraz uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły. Zabawa
taneczna przy muzyce, prezentacje tańców z różnych regionów świata i wspólny śpiew przy
akompaniamencie gitary to tylko niektóre atrakcje tego spotkania.
Dziękujemy dyrekcji, pracownikom i podopiecznym DPS za gościnność i miłe przyjęcie,
cieszymy się, że mogliśmy po raz kolejny spotkać się i bawić się razem z Wami.
Czytaj całość

Komunikat - zmiana terminu eliminacji szkolnego konkursu
BHP
Eliminacje szkolne do etapu powiatowego odbędą się 15 marca w sali nr 11 o godzinie
8.50.
W eliminacjach biorą udział uczniowie naszej szkoły, którzy już wcześniej zgłosili się do
konkursu. Etap powiatowy odbędzie się 22 marca, o godz. 10.00 w sali nr 11.
Serdecznie zapraszamy.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy konkursu M. Warzyńska sala 54
i R. Herudziński sala 58.

OGŁOSZENIE
Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do organizacji i
występów na KONCERCIE ŻYCZEŃ Z OKAZJI DNIA KOBIET.
Zgłoszenia do piątku (01.03.2019) do pani Iwony Krawczyk (sala nr 1).

KONKURS
15 marca w Zelowie odbędzie się konkurs językowo-informatyczny. Aby wziąć udział
w konkursie, należy przygotować krótki (max. 3 -minutowy) spot reklamowy w formie
multimedialnej promujący naukę języka angielskiego. Zgłoszenia do konkursu do 8 marca.
Szczegóły konkursu dostępne u pani Iwony Krawczyk (sala nr 1).

KONKURS
5 marca odbędzie się w Kleszczowie konkursu muzyczny, której tegorocznym motywem
przewodnim będzie „Best of Musicals”. W konkursie mogą brać udział soliści, zespoły
wokalne i wokalno-instrumentalne (do 3 osób). Zgłoszenia przyjmowane będą do 28
lutego.
Szczegóły konkursu dostępne u pani Iwony Krawczyk (sala nr 1).
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Fabryka Inżynierów

Facebook

"Prąd twoim wrogiem czy przyjacielem?"
I Powiatowy Konkurs Multimedialny „Prąd twoim wrogiem czy przyjacielem?” dla
uczniów klas pierwszych rozstrzygnięty!!!

PERSPEKTYWY 2015

Tematem konkursu była szeroko rozumiana elektryka i elektryczność. Konkurs adresowany
był do uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie bełchatowskim.
Konkurs pod patronatem Częstochowskiego Oddziału SEP, Starostwo Powiatowe w
Bełchatowie oraz SAN Bełchatów.
Do konkursu przystąpiły szkoły:
- II LO im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie
- ZSP nr 3 w Bełchatowie

PKN

Czytaj całość

Wybierz studia
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Uniwersytet Łódzki
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Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości

Arkusze

Tym, którym leży na sercu dobro polskiej szkoły, proponuję podjęcie wspólnej pracy w
ramach deklaracji na rzecz edukacji przyszłości. Wszystkie działania, które realizuje
Rząd RP i Ministerstwo Edukacji Narodowej, służą podniesieniu jakości polskiej oświaty i są
spełnieniem oczekiwań społeczeństwa.
Założenia realizowanej od 3 lat reformy edukacji były szeroko konsultowane z rodzicami,
nauczycielami, dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz z samorządami. Na system
edukacji patrzymy całościowo, przez pryzmat potrzeb i oczekiwań ucznia, rodzica i
nauczyciela. Zwiększyliśmy nakłady na różne działania edukacyjne o ok. 10 mld zł.
Zmniejszamy również ubóstwo wśród dzieci i młodzieży, upowszechniamy wychowanie
przedszkolne. Dostosowujemy kształcenie i doskonalenie nauczycieli do wyzwań
współczesnej szkoły. Rozpoczęliśmy też proces stopniowego podnoszenia wynagrodzeń
nauczycieli.
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Regulamin konkursu

Wybierz studia

"Kino na temat"

Powiat Bełchatowski

7.02.2019 r. w ramach realizacji programu edukacji medialnej oraz programu
profilaktyczno-wychowawczego w obszarze profilaktyki uzależnień uczniowie pięciu klas
naszej szkoły ( Ip/w, IIp/w, IIp, IIICeM i III De) uczestniczyli w projekcji filmu "Mój
piękny syn" - opartego na faktach, przejmującego dramatu o zmaganiach ojca z
problemem narkomanii syna i relacjach w rodzinie dotkniętej tym problemem. Film został
wyświetlony w ramach projektu "Kino na temat".

Uniwersytet Łódzki

Czytaj całość

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego

Kapitał Ludzki

06.02.2018 r. w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie odbyło się uroczyste
podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu bełchatowskiego w roku
szkolnym 2017/2018. Miło nam poinformować, że wyróżnieni zostali dwaj uczniowie
naszej szkoły Michał Oracz i Szymon Woźniak, a Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
zajął III miejsce.

Moje finanse

Czytaj całość

IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Energetyce Odnawialnej
7 marca 2019 roku zostanie przeprowadzony etap okręgowy IV Ogólnopolskiego
Konkursu Wiedzy o Energetyce Odnawialnej. Z naszej szkoły do etapu okręgowego
awansowało dwóch uczniów: Michał Mielczarek oraz Radosław Kucharczyk z klasy III Ee.
Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu. Gratulujemy i
życzymy dalszych.sukcesów.

EFS

PSWW HALLER

http://www.zspnr1.nasze.pl/g/KONKURSODNAWIALNA
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Projekt z klasą
Czytaj całość

Poczta Walentykowa
Z okazji Święta Zakochanych uruchamiamy w naszej szkole Pocztę Walentynkową.
Chcesz wyznać komuś swoje uczucie, prześlij mu walentynkę.
Wysłannicy św. Walentego odwiedzą każdą klasę 06.02.2019 r. wraz ze specjalnie
przygotowanymi na tę okazję kartkami świątecznymi. Możesz je przesłać wybranej przez
siebie osobie.
Specjalna skrzynka św. Walentego znajdować się będzie przy recepcji szkoły od godziny
10.25.

Binż

Bezpieczny Stok
EMTECH

Hager

Bezpieczne wakacje

Krajowa Mapa Zagrożeń

Biblioteka

Akcja krwiodawstwa!!!
Praktyki i staże

Zapraszam wszystkich pełnoletnich uczniów do wzięcia udziału w akcji krwiodawstwa, która
odbędzie się 7 lutego, w godzinach 9.00-12.00 w holu przed aulą ZSP nr 3.
Przypominam jednocześnie, iż przed oddaniem krwi należy pić dużo wody i rano zjeść
śniadanie. Przychodzimy zdrowi i z dokumentem tożsamości.
Do zobaczenia
Agnieszka Wróblewska

Konkurs

Czytaj całość

Konkurs
Serdecznie zapraszamy do udziału w II WOJEWÓDZKIM KONKURSIE GRAFIKI
KOMPUTEROWEJ NA PLAKAT REKLAMUJĄCY WALORY PRZYRODNICZE WOJEWÓDZTWA
ŁÓDZKIEGO PN.: „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”.
Szczegółowe informacje w załącznikach:
- Regulamin Konkursu,
- Karta zgłoszenia,
- Zasady przetwarzania danych.

Z wizytą w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie
29.01.2019 r. uczniowie klasy 3 p LO brali udział w wycieczce edukacyjnej. Od godz. 9.00
do 12.00 uczestniczyli w rozprawach sądowych Wydziału Karnego, w charakterze
publiczności. Sędzia prowadzący rozprawy zapoznał uczniów ze strukturą Sądu Rejonowego
w Bełchatowie oraz opowiedział, na czym polega praca sądu i zawód sędziego. Sędzia
szczególną uwagę zwrócił na przykłady przestępstw i wykroczeń popełnianych przez
młodych ludzi.
Czytaj całość

FOTORELACJA
Klasa I D TE i II b/h BSIST wraz z opiekunami: p. Sykułą, Chmielewską, Rydz i Krawczyk
były na wycieczce w Centrum Nauki i Techniki oraz Planetarium EC1 w Łodzi.
Czytaj całość

I Powiatowy Konkurs Historyczny "II Rzeczpospolita (1918
- 1939)"
W dniu 30.01.2019 r. w naszej szkole odbył się I Powiatowy Konkurs Historyczny
„II Rzeczpospolita (1918 – 1939)”. Udział w nim wzięło 37 uczniów z 9 szkół
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego. Zadaniem uczniów było napisanie
testu sprawdzającego wiedzę historyczną o II Rzeczpospolitej. Rywalizacja była niezwykle
wyrównana. Po sprawdzeniu prac okazało się, że aż 4 uczniów uzyskało taki sam wynik. W
związku z tym przeprowadzono dogrywkę. W jej wyniku wyłoniono zwycięzców. Pierwsze
miejsce zajęła uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie. Drugie miejsce ex
aequo zajęli reprezentant I Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie i Paweł Zerka, uczeń
klasy I d Technikum Energetycznego. Trzecie miejsce wywalczył Jakub Sośnicki, uczeń
klasy III w IV Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie. Zwycięzcom gratulujemy!
Czytaj całość

KOMUNIKAT
Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019 roku przez uczniów (absolwentów) upływa 18
lutego 2019 roku. Deklaracje należy składać u kierownika zajęć praktycznych (pok. nr
29) lub w sekretariacie.
Ogłoszenie wyników sesji zimowej nastąpi 22 marca 2019 roku. Zgodnie z

obowiązującymi przepisami zdający, którzy przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty
2018 i nie zdali tego egzaminu, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników mają możliwość
złożyć deklarację na sesję czerwiec-lipiec 2019.

Konkurs Powiatowy Języka Angielskiego
25 stycznia uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem p. Izabelą Kurkowską wzięli udział
w Konkursie Powiatowym Języka Angielskiego w Słuchaniu ze Zrozumieniem
„Listening to you”. Uczestnicy mieli za zadanie wysłuchać nagrań i rozwiązać związane z
nimi zadania. Uczeń klasy IV I Jakub Łakomy zajął piąte miejsce. Gratulujemy.

Konkurs historyczny
W dniu 8.01.2019 roku odbył się II Szkolny Konkurs Historyczny „II
Rzeczypospolita (1918 – 1939)”. Do udziału w zmaganiach konkursowych przystąpili
uczniowie klas I liceum i technikum. Najlepszymi okazali się:
1. Seweryn Sakierski – klasa I p/w LO
2. Paweł Zerka – klasa I d TE
3. Niko Majchrzak – klasa I c/e TE
4. Michał Michalak – klasa I c/e TE
5. Dominik Merk – klasa I c/e TE
Zwycięzcom gratulujemy!
Organizatorami konkursu były: Anna Grzelczak, Gosława Borkowska – Kuśmierz, Anna
Moreń.

156. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
W dniu 27 stycznia 2019 roku Poczet Sztandarowy Szkoły na zaproszenie Prezydenta
Miasta Bełchatowa, Parafii pw. Wszystkich Świętych w Grocholicach i Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 5 w Bełchatowie uczestniczył w uroczystościach 156. Rocznicy wybuchu
Powstania Styczniowego.
Po uroczystościach delegacja ZSP nr 3 złożyła kwiaty pod Pomnikiem Powstańców
Styczniowych. W Poczcie Sztandarowym szkołę godnie reprezentowali uczniowie klas I, II i
III D technikum.
Czytaj całość

KLEMENTYNA w ZSP Nr 3
W dniu 25 stycznia 2019 roku naszą szkołę odwiedziło mobilne laboratorium
KLEMENTYNA firmy VAGO. Firma VAGO jest producentem wysokiej jakości, między
innymi różnego rodzaju złączek, modułów interfejsowych, elementów i podzespołów
automatyki, specjalistycznych narzędzi itp. Podczas zajęć w laboratorium uczniowie
zapoznali się z produktami firmy VAGO ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania
szybkozłączek w układach zasilania i sterowania. Poznali zasady wykonywania połączeń, a
także mieli możliwość wykonywania połączeń z wykorzystaniem szybkozłączek. W zajęciach
w laboratorium wzięli udział uczniowie klas: II i III D TE, III i IV C TE oraz II B szkoły
branżowej I stopnia.
Czytaj całość

Nasza szkoła, nasza klasa, nasza kultura...
24 stycznia klasy II P i II P/W wzięły udział w warsztatach „TIK w pracy szkoły – kody
QR”. Uczniowie dowiedzieli się, do czego mogą służyć kody QR, w jaki sposób można je
odczytać i jak tworzyć. Zajęciom towarzyszyła idea „Nasza szkoła, nasza klasa, nasza
kultura...”, która ma zaowocować tym, że w pracowni polonistycznej zawisną kody QR,
pokazujące kulturę młodych: film, muzykę, obrazy i inne teksty kultury. Inicjatywie tej
patronują pani Anna Moreń i pani Nina Gralczyk oraz Warsztat Teorii i Praktyki Animacyjnej
VIGARAT.
Czytaj całość
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TURNIEJ w "BRONKU"

Rozkład jazdy PKS

10 stycznia uczniowie Naszej Szkoły zostali zaproszeni do I LO w Bełchatowie na
towarzyski turniej w piłkę siatkową. W zawodach wzięły udział trzy drużyny:
gospodarze, czyli I LO Bełchatów, II LO Bełchatów i ZSP nr 3 Bełchatów. Głównym celem
organizacji turnieju są obchody związane z siedemdziesięcioleciem "Bronka".
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XXXII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - etap
okręgowy
2 marca 2019 r. w Wieluniu odbędzie się etap okręgowy XXXII OWiUB. Z naszej
szkoły zakwalifikowało się 5 uczniów:
- Kilańczyk Katarzyna - kl. IV BeM TE,
- Zyrka Hubert - kl. III Be TE,
- Szymczak Kamil - kl. III Be TE,
- Czech Przemysław - kl. IV BeM TE,
- Klimczyk Daria - kl. II Be TE.
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Multimedia
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Dziennik elektroniczny

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej rywalizacji.
https://www.olimpiadabudowlana.pl/index.php/szkoly-olimpijskie

V Edycja Konkursu "TĘCZA FOTO"
Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej POKOLENIE, serdecznie
zaprasza do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Tęcza FOTO".
Temat tegorocznego konkursu to: "Architektura w obiektywie". Zdjęcia mogą
dotyczyć: budowli sakralnych i świeckich, zamków, mostów, małej architektury czy ruin.
Udział w konkursie polega na wykonaniu zestawu fotografii (3-5 zdjęć) dowolnego formatu.
UWAGA: osoby zainteresowane konkursem proszę o zgłoszenie się do dnia 20 stycznia do
pani Anity Chudzik (sala 220). Uczestnik konkursu musi zostać zgłoszony przez szkołę.
Prace konkursowe należy przesłać na adres Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu
najpóźniej do 29 marca 2019 r.
Regulamin i szczegóły: http://www.tecza.suwikr.pl/tecza/foto.html

Politechnika Łódzka

KOMUNIKAT
Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie informuje, że dzień
10.01.2019 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno– wychowawczych.

Szkolny Konkurs Historyczny "II Rzeczpospolita"
Facebook

PERSPEKTYWY 2015

Fabryka Inżynierów

15 stycznia 2019 r. w sali nr 11 o godz. 9.45 odbędzie się Szkolny Konkurs
Historyczny "II Rzeczpospolita". Konkurs jest adresowany dla uczniów klas pierwszych.
Obejmuje zagadnienia dotyczące państwa polskiego w latach 1918 – 1939. Uczniów
zainteresowanych historią i udziałem w konkursie prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli
uczących do dnia 11.01.2019 r.
Organizatorzy: nauczyciele historii.

CONSOLIS Polska

PKN

12 grudnia 2018 r. klasa 2 Be Technikum Energetycznego wraz z opiekunami miała
okazję zapoznać się z produkcją elementów betonowych i żelbetowych zwiedzając zakład
produkcyjny CONSOLIS Polska w Gorzkowicach.
Zakład ten produkuje prefabrykowane elementy betonowe takie jak: strunobetonowe płyty
stropowe, płyty HC, sprężone belki i dźwigary, słupy, elementy ścienne, elementy systemu
przemysłowych hal prefabrykowanych. Jest to wyspecjalizowana jednostka i największy w
Europie producent prefabrykowanych elementów betonowych.

Wybierz studia

Czytaj całość
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Spotkanie bożonarodzeniowe

Bezpieczny Stok

Binż

Jak co roku w naszej szkole w dniu 21.12.2018 r. odbyło się spotkanie
bożonarodzeniowe. W organizację imprezy włączyli się uczniowie oraz nauczyciele: pani
Izabela Kurkowska, Agnieszka Jędrzejewska-Florczyk, Barbara Gajda. Odegrano scenki
nawiązujące do tradycji polskiej i wspólnie śpiewano kolędy, tworzące niepowtarzalny
klimat radości i refleksji.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć.
Czytaj całość

Świąteczna atmosfera - fotorelacja

EMTECH

Hager

Bezpieczne wakacje

Krajowa Mapa Zagrożeń

Biblioteka

Praktyki i staże

Czytaj całość

UWAGA!
W dniu 21 grudnia 2018 r. (piątek) zajęcia lekcyjne będą odbywać się wg
następującego harmonogramu.

Firma LANGE ŁUKASZUK w ZSP nr 3 w Bełchatowie
Dnia 19 grudnia 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 odbyło się
jednodniowe sympozjum dla nauczycieli i uczniów zainteresowanych tematyką
„Inteligentny dom”. Organizatorem sympozjum było Szkolne koło SEP przy ZSP Nr 3
przy współpracy z firmą LANGE ŁUKASZUK. Współpraca z firmą została zapoczątkowana
podczas Targów Energetycznych ENERGETEB 2018, gdzie gościli również uczniowie naszej
szkoły wraz z nauczycielami przedmiotów elektrycznych. Przedstawiciele firmy docenili
zainteresowanie młodzieży swoimi produktami, oferując dodatkowe wykłady i spotkania na
terenie szkoły.
Czytaj całość

"Marzycielska Poczta"
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia uczniowie z klasy IIB TE i I p/w Lo wzięli
udział w akcji "Marzycielska Poczta". Jest to inicjatywa pisania listów i wysyłania kartek
dla dzieci, które walczą każdego dnia z ciężkimi chorobami. Ci mali bohaterowie bardzo
potrzebują wsparcia, słów sympatii, otuchy i motywacji do leczenia czy rehabilitacji.
Czytaj całość

"Pełna zimowa miska dla zwierzaka ze schroniska"
Akcję pt.: "Pełna zimowa miska dla zwierzaka ze schroniska" zorganizowała Sandra
Szczepanik uczennica klasy 1 p/w IV Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie. W zbiórce
brała udział społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie.
Czytaj całość

Konkurs "Elektroniczne ozdoby świąteczne" rozstrzygnięty!
Szkolne Koło SEP przy ZSP nr 3 w Bełchatowie przeprowadziło po raz czwarty Konkurs
"Elektroniczne ozdoby świąteczne". Przedmiotem Konkursu było przygotowanie przez
uczestników: własnoręcznie wykonanej ozdoby świątecznej; wykazu materiałów z których
została wykonana; w przypadku ozdoby interaktywnej krótki opis działania; uzasadnienia
dlaczego powinna być uznana za najciekawszą.
Do konkursu zgłoszono 19 prac. Przy ocenie prac konkursowych brano pod uwagę
następujące kryteria: zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość autora, oryginalność
oraz ciekawy sposób ujęcia tematu a także wkład pracy własnej.
Czytaj całość

EGZAMIN ZAWODOWY
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU ZAWODOWEGO
W SESJI ZIMOWEJ 2019 – MODEL Z DOKUMENTEM
09 stycznia (środa) 2019 roku – sala przed aulą
godzina 9:00
• technik elektryk – kwalifikacja E.24 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji
elektrycznych
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – kwalifikacja B.22 – Eksploatacja
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
godzina 13:00
• technik budownictwa – kwalifikacja B.33 – Organizacja i kontrolowanie robót
budowlanych
• technik elektronik – kwalifikacja E.20 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Czytaj całość

37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
W czwartek 13 grudnia 2018 roku obchodziliśmy 37. rocznicę wprowadzenia stanu
wojennego w Polsce. W tym dniu w całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające
ofiary komunistycznych zbrodni. W naszym mieście centralne obchody religijno patriotyczne odbyły się w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Bełchatowie.
Czytaj całość

Warsztaty językowo - komputerowe
Dnia 12.12.2018 r. uczniowie klasy III Ae TE wraz z Panią Renatą Bartoszewską i Izabelą
Jarzecką udali się do Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 3 w Bełchatowie.
Odwiedzili grupę „Krasnoludków” i poprowadzili dla nich zajęcia językowo –
komputerowe.
Przedszkolaki chętnie i bardzo aktywnie brały udział w zajęciach komputerowych, których
celem było zaprojektowanie kartki świątecznej. Dzieci poznały słownictwo w języku
angielskim związane z komputerem, wysłuchały kolęd w języku angielskim oraz brały udział
w zabawach i quizach językowych z nagrodami.
Czytaj całość

"I Ty możesz zostać św. Mikołajem"
Po raz kolejny w naszej szkole została przeprowadzona akcja charytatywna „I Ty możesz
zostać świętym Mikołajem”. W dniu wspomnienia św. Mikołaja - 6 grudnia,
uczniowie ze Szkolnego Klubu Przyjaciół Książki i wolontariusze przekazali paczki ze
słodyczami i zabawkami dla podopiecznych Interwencyjnego Ośrodka Socjalizacyjnego w
Bełchatowie.
Czytaj całość
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Misja szkoły
„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom
XXI wieku”
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Branżowa Szkoła I Stopnia
Oferty pracy

W dniu 12.12.2018 roku, na zaproszenie Oddziału Częstochowskiego
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, członkowie Szkolnego Koła SEP wzięli udział w
seminarium, podczas którego poruszone były dwa bardzo interesujące tematy.
1. System jednoprzewodowego przesyłu energii elektrycznej SWER z wykorzystaniem
zjawiska rezonansu wg patentu Nikoli Tesli.
2. Inteligentny monitoring energetyczny NAZCA – monitoring i sterowanie energią
elektryczną oraz efektywnością energetyczną na obszarach przemysłowych, oraz w
obiektach budowlanych.

Konkurs "Internet kluczem do wiedzy"
W dniu 12 grudnia 2018 roku w naszej szkole odbył się konkurs „Internet kluczem do
wiedzy” dla uczniów klas pierwszych. Konkurs odbył się w dwóch etapach: pierwszy
(eliminacje) w formie testu składającego się z 40 pytań a drugi (finał) z 4 zadań
sprawdzających umiejętności praktyczne uczniów. Konkurs cieszył się dużą popularnością,
gdyż wzięło w nim udział 34 uczniów.

Warunki Ubezpieczenia

Bibliografia
Plan prezentacji
Opłata za egzamin
Deklaracje

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

CKE

Czytaj całość

Mistrzostwa Powiatu w piłkę siatkową

Czytaj całość

Kalendarz roku szkolnego

Organizacja
Tematy maturalne

Seminarium SEP

Samorząd Uczniowski
Dla rodziców

Informatory

Struktura

Program wych.-prof.

Ochrona Danych Osobowych

Terminarz

W dniu 13 grudnia 2018 r. o godzinie 17.00. odbędą się zebrania dla rodziców z
wychowawcami informujące o ewentualnych zagrożeniach oceną niedostateczną lub
nieklasyfikowaniem na pierwsze półrocze.

11.12.2018 r. w II LO w Bełchatowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w piłkę
siatkową chłopców. Drużyna ZSP nr 3 grająca w składzie: Olgierd Minol, Robert
Węglewski, Maksymilian Przywojski, Artur Goliment, Konrad Matyjaszczyk, Adrian Zając,
Dominik Lepka, Władysław Lorek, Maciej Chojnacki, Szymon Staszek i Mateusz Grodzki, po
wyrównanej rywalizacji zajęła III miejsce.

Dla ucznia i rodziców

Egzamin maturalny

Arkusze

Czytaj całość
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Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych i
Niemieckojęzycznych
Dnia 5 grudnia w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych
i niemieckojęzycznych. Konkurs w wydaniu mikołajkowym połączony został z
kiermaszem ciast i pierników. Przeznaczony był dla uczniów klas I, II LO oraz I, II TE.
Zmagania przebiegały wieloetapowo. Podczas pierwszej części konkursu uczniowie
przystąpili do testu pisemnego. Test trwał 45 minut i składał się z 30 pytań. Do drugiejustnej części konkursu przystąpiło 10 uczniów. Jego celem było przede wszystkim
zachęcenie uczniów do aktywnego zdobywania wiedzy na temat krajów, w których język
niemiecki i angielski są językami oficjalnymi, ale także kształtowanie postawy tolerancji
wobec innych narodów. Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie mieli również możliwość
zdiagnozowania poziomu własnej wiedzy o innych krajach, rozwijania swoich umiejętności
językowych oraz wartości wychowawczych poprzez zdrowe współzawodnictwo. Konkurs
cieszył się dużą popularnością, gdyż wzięło w nim udział 35 uczniów.

Politechnika Łódzka

Czytaj całość

Zajęcia z profilaktyki AIDS

Facebook

PERSPEKTYWY 2015

3 grudnia 2018 r. odbyły się w naszej szkole zajęcia profilaktyczne w ramach
obchodzonego co roku Światowego Dnia AIDS. Uczniowie z klas : II i , II D, III w, III
g/t, IV B/M, I P/W, III B/M, III E wraz z nauczycielami mieli możliwość, zapoznania się z
najbardziej aktualnymi informacjami na temat skali rozprzestrzenia się wirusa HIV i
zachorowalności na AIDS w Polsce i na świecie, dróg zakażenia, skutków działania wirusa
HIV na układ immunologiczny człowieka, faktów i mitów na temat tej choroby oraz
podstawowych zasad, jakich należy przestrzegać, aby uniknąć zakażenia HIV. Wszystko
zostało zaprezentowane w formie bardzo atrakcyjnej prezentacji multimedialnej, pogadanki
oraz informacji zaprezentowanych przez uczniów klasy III w: Bartosza Pawłowskiego,
Jakuba Sośnickiego i Dominika Otockiego. Wszyscy uczestnicy dostali również ulotki z
podstawowymi informacjami: „Jak mogę uniknąć zakażenia HIV?”

Fabryka Inżynierów

PKN

Czytaj całość

Szachy
10 grudnia odbędą się po raz pierwszy Powiatowe Zawody Szkół
Ponadgimnazjalnych w szachach. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie
się do nauczycieli wychowania fizycznego.

Wybierz studia

Powiatowe Zawody w tenisie stołowym

Powiat Bełchatowski

4 grudnia 2018 r. odbyły się w Zelowie Powiatowe Zawody w tenisie stołowym
chłopców. Nasi uczniowie odnieśli zwycięstwo w meczach z ILO 3:0 i 3:1 z ZSP w
Kleszczowie. W finale po zaciętej walce przegrali 2:3 z ZSZ Zelów. Naszą szkołę
reprezentowali Michał Oracz z kl. 3G/T (najlepszy zawodnik turnieju) wraz z Tomaszem
Markiem z kl. 1TE i Rafałem Kałużnym z kl. 4ETE. Nasi reprezentanci zajęli 2 miejsce i
zakwalifikowali się do półfinałów wojewódzkich.
Czytaj całość

Uniwersytet Łódzki

ANDRZEJKI w DPS w BEŁCHATOWIE

Kapitał Ludzki

Dnia 29 listopada 2018 r. uczniowie klas IP/W i IBeM, wraz z nauczycielami oraz
księdzem, uczestniczyli w zabawie andrzejkowej w Domu Pomocy Społecznej w
Bełchatowie. Po oficjalnym powitaniu uczniowie przedstawili historię „O Świętym
Andrzeju”. Po słodkim poczęstunku wszyscy uczestnicy wzięli udział w zabawie tanecznej i
licznych atrakcjach przygotowanych na tę okazję, nie zabrakło konkursów takich jak:
kalambury czy zagadki. Mieszkańcy mogli wysłuchać piosenek w wykonaniu uczennic z
klasy I BeM – Mai Kołat i Karoliny Grzelak. Dodatkową atrakcją był występ księdza
Emanuela Stańczyka, który grał i śpiewał kilka utworów m.in.: „Ziarno”. Nie zabrakło
wspólnych rozmów przy stole, piosenek i tańców.

Moje finanse

Czytaj całość

ZAPROSZENIE

EFS

SchoolVision

Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do wspólnego
obchodzenia Mikołajek w najbliższy czwartek 06.12.2018 roku. W mikołajkowej
zabawie udział może wziąć każdy, wystarczy jedynie zaopatrzyć się w czapkę Świętego
Mikołaja, rogi renifera, świąteczny sweter lub inny bożonarodzeniowy gadżet.
Członkowie SU będą w tym dniu odwiedzać klasy na ich lekcjach, by wykonać wspólne
zdjęcia.
Za utrudnienia w lekcjach z góry bardzo przepraszamy. Jednocześnie mamy prośbę do
nauczycieli o niepytanie w tym dniu szkolnych Mikołajów, gdyż muszą oszczędzać siły na
bożonarodzeniowy czas, bo jeszcze dużo pracy przed nimi.
Samorząd Uczniowski

Spotkanie Dyrektora Piotra Mielczarka z przedstawicielem
firmy Hager Polo
W dniu 03.12.2018 odbyło się spotkanie Dyrektora Piotra Mielczarka z Dariuszem
Szymkiewiczem, przedstawicielem firmy Hager Polo kierownikiem projektu „Wsparcie
Inżynierskie”. Celem spotkania było nawiązanie współpracy, która zaowocowała by
podniesieniem atrakcyjności kształcenia.

BTI

PSWW HALLER

Tematy spotkania:
1. Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla uczniów technikum i szkoły branżowej.
2. Doposażenie pracowni w stanowisko do monitorowania energii.
3. Utworzenie w pracowni zajęć praktycznych stanowisk do montażu rozdzielnice.
4. Wycieczka edukacyjna dla uczniów do firmy Hager Polo w Tychach.
5. Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów elektrycznych.
Realizację projektu zaplanowano na rok 2019.

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

W spotkaniu uczestniczyła również wicedyrektor CKP Pani Elżbieta Drzazga.
Inicjatorem spotkania i koordynatorem realizacji projektu jest Elżbieta Murlikiewicz

Warto być dobrym

Akcja krwiodawstwa!

SEP

Zapraszam wszystkich pełnoletnich uczniów do wzięcia udziału w akcji krwiodawstwa,
która odbędzie się 6 grudnia (Mikołajki!), w godzinach 8.00-11.00 w holu przed aulą
ZSP nr 3. Przypominam jednocześnie, iż należy przed oddaniem krwi pić dużo wody i rano
zjeść śniadanie. Przychodzimy zdrowi i z dokumentem tożsamości.
Pragnę również poinformować, że podjęliśmy współpracę z Fundacją DKMS i w tym dniu
będzie możliwość rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych. Więcej
informacji o działalności Fundacji można znaleźć na stronie www.dkms.pl.
Agnieszka Wróblewska

Haering

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2018

PaT

Symulacyjna gra ekonomiczna
Z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości oraz programu „Otwarta Firma” w
dniach od 12.11 do 16.11.2018 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w symulacyjnej
grze ekonomicznej.
W trakcie rozgrywek gracze wcielali się w role historycznych przedsiębiorców. Produkowali,
handlowali z innymi graczami na jarmarkach i gromadzili towary niezbędne do
zrealizowania wypraw handlowych do wybranych miast Europy. Gra służyła
zaprezentowaniu i analizie podstawowych zjawisk rynkowych (np. spółka, klaster,
konkurencja, współpraca) oraz integracji grupy poprzez luźną rozgrywkę.

Humax

Czytaj całość

Projekt z klasą

U nas w Europie
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie zorganizowane zostało spotkanie
"U nas w Europie". Prowadzili je przedstawiciele Piotrkowskiego Stowarzyszenia
Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej „EUROCENTRUM”. W jego trakcie
przeprowadzone zostały warsztaty dla uczniów klas II i III liceum ogólnokształcącego.
Celem warsztatów było poszerzenie wiadomości z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej
oraz wskazanie korzyści płynących z przynależności Polski do struktur UE. W czasie zajęć
uczniowie mogli również w praktyczny sposób wykorzystać swoją wiedzę na temat
działania poszczególnych instytucji europejskich oraz poznać bliżej państwa należące do
UE. Na zakończenie warsztatów przeprowadzona została gra dydaktyczna "Gwiezdny
express". Jej uczestnicy mogli w ciekawy sposób sprawdzić swoją wiedzę o Unii
Europejskiej. Rywalizacji poszczególnych zespołów towarzyszyło wiele emocji, a zwycięzcy
otrzymali symboliczne nagrody.

Elbud

Binż

Czytaj całość

Bezpieczny Stok

Mistrzostwa szkoły w pływaniu

Bezpieczne wakacje

W dniu 27 listopada odbyły się wewnątrzszkolne mistrzostwa szkoły w pływaniu.
Należało przepłynąć dystans 50 metrów stylem dowolnym. Do zawodów zgłosiło się pięciu
uczniów. Oto wyniki:
1 Arkadiusz Ławski czas 0:32,6
2 Jakub Papuga czas 0:35,4
3 Patryk Wójcik czas 0:37,4
4 Maksymilian Przywojski czas 0:38,2
4 Łukasz Biniek czas 0:49,9
Rywalizacja wewnątrzszkolna miała być sprawdzianem do zawodów powiatowych w
pływaniu. Te odbyły się 29 listopada 2018 r. na basenie przy Sport Hotelu. Nasza
drużyna w składzie Radosław Kucharczyk, Jakub Papuga, Maksymilian Przywojski, Kewin
Skowroński, Dawid Wiewiórowski, Mateusz Wojtasik, Partyk Wójcik zajęła w nich piąte
miejsce. Dziękujemy. Opiekunami reprezentacji byli Monika Górny i Dariusz Paduch.

EMTECH

Hager

Czytaj całość

Krajowa Mapa Zagrożeń

Praktyki i staże

Bądźmy Mikołajami

Biblioteka

Stypendia dla najzdolniejszych
„Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”
Zapraszamy uczniów pełnoletnich oraz rodziców uczniów niepełnoletnich, z którymi
skontaktowali się przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, na podpisanie umowy, w dniu
01 grudnia 2018 roku (sobota) w godzinach 9:00 – 12:00, w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego przy ul. Piotra Skargi 3, w sali nr 14
na parterze przy portierni.

Olimpiada wiedzy elektrycznej i elektronicznej
"EUROELEKTRA"
Dnia 07.11.2018 r. w naszej szkole odbyły się zawody I stopnia XXI edycji
Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA”. W zawodach
wzięło udział 14 uczniów w grupie elektrycznej i 8 uczniów w grupie elektronicznej. Do
wawodów II stopnia zakwalifikował się uczeń klasy III D TE Wiktor Kostrzewa.
Gratulujemy!

THE BEAR THEATRE - angielski teatr edukacyjny w naszej
szkole
29.11.2018 r. na zaproszenie p. Iwony Krawczyk gościliśmy w naszej szkole angielski
teatr edukacyjny THE BEAR THEATRE. Uczniowie klas: III i TE, II p LO, III p LO, II e/s
TE, III c/m TE, II b TE oraz I d/s TE obejrzeli przedstawienie pod tytułem „The Let's Go
Travel Show”. Interaktywne przedstawienie w bardzo humorystyczny sposób pokazało
naszym uczniom życie w Wielkiej Brytanii. Nie zabrakło również elementów historycznych i
politycznych.
Czytaj całość
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STATUT
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Ostatnie wiadomości
OFERTA PRACY !!!
XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Odbiór świadectw maturalnych - termin
poprawkowy
Kiermasz podręczników
Ogłoszenie

Wizyta na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i
Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
Tym razem w ramach współpracy z Uniwersytetem Łódzkim uczniowie klasy 3Ae, 2I, 4Ie,
3Ie oraz 2B dnia 26.11.2018 r. mieli okazję uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych na
Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Na początku uczniowie
wysłuchali wykładu Pana dr. Marcina Sochy w języku angielskim na temat stosunków
polsko-japońskich. Z całą pewnością wykład ten wzbogacił wiedzę uczniów na temat relacji
polsko-japońskich w kontekście historycznym, politycznym oraz ekonomicznym, jak również
pozwolił im na sprawdzenie i rozwój swoich kompetencji językowych-umiejętności
słuchania ze zrozumieniem, mówienia i znajomości środków leksykalnych.
Czytaj całość
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Spotkanie Młodych Krwiodawców
23.11.2018 r. w ZSP w Kleszczowie odbyły się IV Jesienne Spotkania Młodych
Krwiodawców. Uczniowie wzięli udział w zawodach sportowych oraz udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej. Naszą Szkołę reprezentowały cztery osoby: Paulina Gołuch,
Wiktoria Konieczna, Dominik Radzicki oraz Jakub Szczepka. Opiekunami były: p. Joanna
Bogacka i p. Agnieszka Wróblewska. Uczniowie zajęli II miejsce w klasyfikacji szkół
ponadgimnazjalnych.
Czytaj całość

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

CKE

Piłka siatkowa dziewcząt - zawody
W poniedziałek 26.11.2018 r. w popularnym "Bronku" odbyły się Powiatowe
Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w piłkę siatkową dziewcząt. W turnieju
wzięły udział szkoły: I LO Bełchatów, II LO Bełchatów, ZSP Kleszczów, ZSP nr 3 Bełchatów
i ZSP nr 4 Bełchatów. Drużyna naszej szkoły grająca w składzie: Patrycja Bożek, Natalia
Bator, Agata Deredas, Weronika Jagielska, Izabela Kolasa, Wiktoria Konieczna, Justyna
Kryczka, Klaudia Majchrzak, Aleksandra Paszkiewicz, Patrycja Walas, zajęła IV miejsce.
Gratulujemy!!!!
Czytaj całość
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Program wych.-prof.
Samorząd Uczniowski
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Dla rodziców
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Opieka stomatologiczna
Szkolny zestaw podręczników
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KONTAKT

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

Bełchatów - miasto trzech religii
W dniu 20.11.2018 roku uczniowie klasy II p i II p/w LO wraz z nauczycielami: A.
Grzelczak i A. Moreń uczestniczyli w lekcji muzealnej „Bełchatów – miasto trzech
religii”. W jej trakcie uczniowie poznali mniejszości narodowe i religijne mieszkające w
przeszłości w naszym mieście. Zwiedzili również wystawy stałe i czasowe Muzeum
Regionalnego w Bełchatowie, m. in. wystawę „Polskie drogi do niepodległości”.
Czytaj całość

Multimedia
Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

"U nas w Europie"
27. listopada 2018 roku w naszej szkole zorganizowane zostanie spotkanie „U nas w
Europie”. Prowadzić je będą przedstawiciele Piotrkowskiego Stowarzyszenia Rozwoju,
Promocji I Integracji Europejskiej „EUROCENTRUM”.
W ramach spotkania od godziny 9.40 do godziny 12.15 w sali nr 11 odbędą się warsztaty
poświęcone funkcjonowaniu instytucji europejskich. Wezmą w nich udział uczniowie klas
licealnych. Następnie odbędzie się szkolenie „Ochrona danych osobowych, czyli co to
jest RODO?”. Do udziału w nim zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane podaną
tematyką (nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły).

Dni Informatyki na Politechnice Łódzkiej

Facebook

Politechnika Łódzka

Fabryka Inżynierów

II edycja Łódzkich Dni Informatyki na Politechnice Łódzkiej w Centrum
Technologii Informatycznych.
W dniu 21 listopada kilku uczniów z klasy III i Technikum Energetycznego wraz z
opiekunami p. Anną Marek i p. Anitą Chudzik wzięło udział w II edycji Łódzkich Dni
Informatyki na Politechnice Łódzkiej w Centrum Technologii Informatycznych.
Łódzkie Dni Informatyki to największa tego typu inicjatywa w Łodzi, której organizatorami
są Politechnika Łódzka, ICT Polska Centralna Klaster i Uniwersytet Łódzki.
Czytaj całość

PERSPEKTYWY 2015

Watch, listen, learn! - wycieczka do kina w angielskiej
odsłonie
W dniu 16.11.2018 r. uczniowie klas 4Ie, 2I, 3Ae oraz 1C/E wraz z opiekunami p. Iwoną
Serafin, p. Izabelą Jarzecką, p. Izabelą Kurkowską, p. Iwoną Krawczyk oraz p. Anną
Jaszczak wybrali się na wycieczkę do kina Helios w Bełchatowie na film pt. "Piraci z
Karaibów. Zemsta Salazara", który został wyświetlony w wersji oryginalnej, czyli w
języku angielskim.

PKN

Wybierz studia

Czytaj całość

Konkurs

Powiat Bełchatowski
Uniwersytet Łódzki

Moje finanse

Kapitał Ludzki

Zawody powiatowe w piłce ręcznej
EFS

PSWW HALLER

Zawody powiatowe w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców w ramach LICEALIADY
odbyły się 15 listopada. Dziewczyny zajęły drugie miejsce. Awansując do finału, pokonały
drużyny ze Szczercowa 6:2 i Kleszczowa 8:0. W finale przegrały z II LO z Bełchatowa.
Chłopcy zagrali trzy bardzo wyrównane spotkania, z których w każdym o zwycięstwie lub
przegranej decydowała jedna bramka.
Czytaj całość

Mistrzostwa w pływaniu
SchoolVision
Sekcja Strzelectwa
Sportowego

BTI

Warto być dobrym

SEP

Haering
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Bezpieczne wakacje

Wizyta na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
W bieżącym roku szkolnym będziemy kontynuować współpracę z Uniwersytetem Łódzkim
w ramach projektu „Uniwersytet Zawsze Otwarty”. Dnia 14.11.2018 r. uczniowie
klasy II i TE, III a TE, IV i TE gościli na Wydziale Zarządzania.
Młodzież uczestniczyła w zajęciach warsztatowych „Autoprezentacja bez tajemnic”
prowadzonych przez Panią mgr Martę Górecką, która niejednokrotnie już organizowała
zajęcia dla naszej młodzieży. Dowiedzieli się, czym jest autoprezentacja i dlaczego jest tak
ważna. Zapoznali się z głównymi elementami skutecznej autoprezentacji, poznali techniki
wywoływania dobrego wrażenia na innych. Mieli okazję w praktyce przekonać się, co
sprawia im największą trudność w sytuacji prezentowania się przed grupą. Obserwowali
werbalne i niewerbalne zachowania kolegów i na tej podstawie zdobywali wiedzę, na co
należy zwrócić uwagę, czego unikać, a jakie formy zachowań, postawy czy elementów
mimicznych są uniwersalne i pozytywnie oddziałujące na drugą stronę. Warsztat miał na
celu skłonić uczniów do zastanowienia się, jak prezentują się oni sami i czy ich sposób
kreowania wizerunku przynosi im korzyści.

EMTECH

Hager
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Szkolny Konkurs na Elektroniczne Ozdoby Świąteczne
Krajowa Mapa Zagrożeń

Praktyki i staże

Biblioteka

REGULAMIN KONKURSU "Elektroniczne ozdoby świąteczne" organizowanego przez
Szkolne Koło SEP przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie.

Wycieczka do Muzeum Regionalnego
W dniu 15.11.2018 r. uczniowie klasy II b/h BSIST wraz z opiekunami p. Z. Sykułą i p.
Iwoną Krawczyk wybrali się do Muzeum Regionalnego w Bełchatowie. Uczniowie
zwiedzili wnętrza muzealne oraz obejrzeli wystawę czasową upamiętniającą 100-lecie
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Czytaj całość

100-lecie Odzyskania Niepodległości
W dniu 09.11.2018 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 100lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Udział w niej wzięli wszyscy uczniowie,
nauczyciele i pracownicy ZSP nr 3 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie.
W trakcie uroczystości zaprezentowano program słowno-muzyczny przypominający historię
walki Polaków o niepodległość. O symbolicznej godzinie 11.11 wszyscy zebrani odśpiewali
Hymn Polski. Tym samym włączyliśmy się jako szkoła w ogólnopolską akcję „Rekord dla
Niepodległej”.
Czytaj całość

XXXII OWiUB
Dzisiaj odbył się szkolny etap Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. W
zawodach wzięło udział 29 uczniów z klas 2, 3 i 4 kształcących w zawodzie technik
budownictwa. Wyniki współzawodnictwa poznamy niebawem.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału i życzymy powodzenia w dalszej rywalizacji.
Czytaj całość

Certyfikaty
Uczniowie klasy 1 B Technikum Energetycznego i klasy 1 t/j Szkoły Branżowej I Stopnia nr
1 odebrali certyfikaty z uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym wykonywania budynków w
systemie YTONG. Wiedza, którą zdobyli została potwierdzona odpowiednim
dokumentem, który w przyszłości może być dołączony do aplikacji przy poszukiwaniu
pracy. Gratulujemy!
Czytaj całość

Oferta pracy
Oferta pracy - Inwentaryzator.

XXXII OWiUB
Szkolny etap XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych odbędzie się w
dniu 16 listopada 2018 r. o godzinie 9.00 w sali 120.
Chętni uczniowie proszeni są o zgłaszanie się do Pani Joanny Napory.

Konkurs
W dniu 13 listopada 2018 r. odbyły się w ZSP Nr 3 w Bełchatowie szkolne eliminacje

konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy" którego organizatorem jest Państwowa
Inspekcja Pracy w Łodzi. W eliminacjach brało udział 13 uczniów z klas: II I - TE, II B - TE,
II C/M - TE, II P/W - LO.
Do etapu okręgowego dostali się:
1. Garbiec Natalia z kl. II B
2. Walas Hubert z kl. II I
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Koordynatorzy: M. Warzyńska, R. Herudziński
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Branżowa Szkoła I Stopnia

Terminarz

Udział
w
XV
Sesji
Popularnonaukowej
o
tematyce
ekologicznej
„Bioróżnorodność – jej zagrożenia i ochrona”
Uczennice klasy I p/w : Oliwia Brzezowska i Sandra Telinga pod opieką p. Ewy WężykSimkowskiej przygotowały projekt ekologiczny na temat „Różnorodność biologiczna – jej
zagrożenia i ochrona”, który zaprezentowały podczas XV Sesji Popularnonaukowej uczniów
i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, która odbyła się 8.11.2018 r. w WODN w
Piotrkowie Trybunalskim.

Technikum Energetyczne

Kierunki kształcenia

Egzamin maturalny

Arkusze

IV Liceum Ogólnokształcące

Rekrutacja

Egzaminy maturalne

Bioróżnorodność - jej zagrożenia i ochrona

Udział w eliminacjach powiatowych Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV i
AIDS
Uczniowie naszej szkoły próbowali swoich sił w tegorocznych powiatowych eliminacjach
Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS, które odbyły się 6.11.2018 r. w I LO w
Bełchatowie.
Do rywalizacji przystąpiły 2-osobowe zespoły uczniów z kilku szkół powiatu
bełchatowskiego, naszą szkołę reprezentowali: Natalia Gryl i Oliwia Brzezowska z klasy I
p/w, Kaja Szczukocka i Aleksandra Kaczmarek z klasy III w oraz Bartosz Pawłowski i Jakub
Sośnicki z klasy III w przygotowani przez p. Ewę Wężyk-Simkowską.
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Organizacja
Tematy maturalne
Bibliografia

Opłata za egzamin
Deklaracje

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

CKE

Miejskie Obchody Święta Niepodległości 2018
W dniu 11 listopada 2018 r. Poczet Sztandarowy Szkoły uczestniczył w Miejskich
Obchodach Święta Niepodległości. Msza Święta w Intencji Ojczyzny rozpoczęła się o
godzinie 12.00 w Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bełchatowie
odśpiewaniem Hymnu Polski. Po Mszy Świętej nastąpił uroczysty przemarsz na ul. Józefa
Piłsudskiego, gdzie nastąpiło odsłonięcie Pomnika Marszałka, a po przemówieniach
okolicznościowych zostały także przez delegację ZSP Nr 3 złożone kwiaty pod pomnikiem.

OKE
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Samorząd Uczniowski

KOMUNIKAT

Dla rodziców

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie informuje, że dzień
12.11.2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
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KONTAKT

"PGE GKS Bełchatów z Niepodległą"
GKS "Bełchatów" S.A. wraz ze Stowarzyszeniem Kibiców GKS Bełchatów "Torfiorze"
organizuje wydarzenie pn. "PGE GKS Bełchatów z Niepodległą", które odbędzie się w
przeddzień święta narodowego, w sobotę 10 listopada o godz. 17:00 na Stadionie
Miejskim przy ul. Sportowej 3. Tego dnia odbędzie się mecz piłkarski 18. kolejki 2. ligi
pomiędzy pierwszą drużyną PGE GKS Bełchatów a Pogonią Siedlce. Chcemy temu meczowi
nadać patriotyczną oprawę i sprawić, by tego dnia mieszkańcy naszego powiatu mogli w
kilkutysięcznej liczbie uczcić ten wielki jubileusz.

BIP

Bieg Niepodległości
W dniu 08.11.2018 r. 40 uczniów z naszej szkoły wzięło udział w corocznym Biegu
Niepodległości, który odbył się już po raz szesnasty. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w
biegu przełajowym na trasie wyznaczonej w parku Olszewskich. Dziewczęta miały do
pokonania dystans 1000 m, chłopcy zaś 2000 m. Wszystkim uczniom należą się gratulacje,
lecz na wyróżnienie spośród wszystkich zasługuje Kassandra Koziorowicz z klasy II p
LO, która była jedyną dziewczyną reprezentującą naszą szkołę oraz Tomasz Kolasa z
klasy II E/S, który pobiegł najlepiej spośród naszych uczniów i zajął 6 miejsce.
Wszystkim GRATULUJEMY udziału.

SAN

Czytaj całość

KGO

Święto Niepodległości

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

Multimedia
Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

Z okazji obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w naszej szkole odbyły
się projekcje filmów dokumentalnych poświęconych polskim drogom do wolności.
Uczestniczyli w nich zarówno uczniowie liceum, technikum, jak i zasadniczej szkoły
zawodowej. Mieli oni możliwość obejrzenia m.in. następujących filmów: „Po latach
niewoli wstaje Polska…”, „Marszałek Józef Piłsudski”, „Być dla Polski, dla
Polaków – Józef Piłsudski” i „Polskie drogi do niepodległości”.

OGŁOSZENIE
W dniu 09.11.2018 roku o godz. 10.40 w auli szkolnej rozpocznie się uroczysta
akademia z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Do udziału w niej
zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli. Mamy nadzieję, że wspólnie o symbolicznej
godzinie 11.11 odśpiewamy Hymn Polski.
Jednocześnie informujemy, że przed akademią uczniowie klasy II p i II p/w LO rozdawać
będą kotyliony. Zachęcamy do przypięcia ich i godnego świętowania 100. Rocznicy
Odzyskania Niepodległości.
Prosimy o punktualne przybycie do auli szkolnej.

Politechnika Łódzka

Warsztaty z okazji Święta Niepodległości
W ramach obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości uczniowie
klasy II p i II p/w LO uczestniczyli w warsztatach „Na legionową nutę”. W ich trakcie
poznali historię piosenek legionowych i wspólnie wykonali ponad 600 kotylionów dla
uczniów naszej szkoły.

Facebook

Fabryka Inżynierów

Czytaj całość

Mistrzostwa Powiatu w unihokeja

PERSPEKTYWY 2015

W dniu 07.11.2018 r. odbyły się Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych dziewcząt
i chłopców w unihokeja. Organizatorem zawodów był Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy i I LO Bełchatów. Warto podkreślić, że zawody w unihokeja dla Szkół
Ponadgimnazjalnych zostały zorganizowane po raz pierwszy. Okazało się, że jest to
dyscyplina bardzo popularna i lubiana przez naszą młodzież, która chętnie zgłosiła
gotowość do reprezentowania naszej szkoły.

PKN

Czytaj całość

OGŁOSZENIE
W dniu 08 listopada 2018 r. o godzinie 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów
klas I - III LO, I - IV TE, II - III ZSZ i I BS I St.

Wybierz studia

Wyjazd do zakładów Izodom

Powiat Bełchatowski

17 października 2018 r. klasa 1 Be Technikum Energetycznego uczestniczyła w
wyjeździe do zakładów Izodom 2000 Polska S.A. w Zduńskiej Woli. Uczniowie mieli
okazję zapoznać się z zasadami budowania obiektów budowlanych wykonywanych w
technologii szalunku traconego, czyli elementów klocków styropianowych z rdzeniem
żelbetowym. Po wykładzie teoretycznym uczniowie zwiedzili zakład produkcyjny. Na koniec
odebrali certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.

Uniwersytet Łódzki

Czytaj całość

Zdrowo Gram

Kapitał Ludzki

Moje finanse

PSWW HALLER
EFS

SchoolVision
Sekcja Strzelectwa
Sportowego

BTI

UWAGA!

Warto być dobrym

W dniu 31 października 2018 r. (środa) zajęcia lekcyjne będą odbywać się wg
następującego harmonogramu.

Zakręcona pomoc
SEP

Haering

Humax
PaT

Elbud

Projekt z klasą

Binż

Bezpieczny Stok
EMTECH

Bezpieczne wakacje

Akademia murowania

Hager

W dniu 3 października 2018 r. w naszej szkole odbyły się nietypowe zajęcia. Wybrane
klasy budowlane uczestniczyły w praktycznym szkoleniu dotyczącym budowania w
systemie YTONG. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z technologią montażu i
samodzielnie wykonać fragmenty muru.
Czytaj całość

Krajowa Mapa Zagrożeń

Konkurs OWT
Konkurs OWT odbędzie się w piątek (19 października) o godz. 9.40 na holu przed
aulą.

EUROELEKTRA
Praktyki i staże

OLIMPIADA WIEDZY ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ „EUROELEKTRA”
Serdecznie zapraszamy do udziału w XXI edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i
Elektronicznej „EUROELEKTRA”
Zawody I stopnia – eliminacje szkolne, odbędą się 07.11.2018 (środa) o godz. 9.00 w
sali nr 11.
Czytaj całość

Dzień Edukacji Narodowej

Biblioteka

ZAPROSZENIE
Dyrekcja ZSP nr 3 wraz z Samorządem Uczniowskim serdecznie zaprasza nauczycieli,
wychowawców, pracowników administracji i obsługi oraz wszystkich emerytowanych
pracowników szkoły na uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej 12.10.2018
(piątek) o godz. 9.00.
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STRONA GŁÓWNA

DYREKCJA SZKOŁY

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

RADA RODZICÓW

O SZKOLE

HISTORIA

Popularne
Technikum Energetyczne
IV Liceum Ogólnokształcące
Kontakt
Szkolny zestaw podręczników
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

Menu główne
Strona główna

PATRON

STATUT

PEDAGOG, PSYCHOLOG

Ostatnie wiadomości
OFERTA PRACY !!!
XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Odbiór świadectw maturalnych - termin
poprawkowy
Kiermasz podręczników
Ogłoszenie

KONTAKT

Egzaminy maturalne
Egzamin maturalny
Terminarz
Informatory

KOMUNIKAT

Arkusze

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie informuje, że dzień
12.10.2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Struktura

O szkole

Oferta pracy

Tematy maturalne

Historia

Oferta pracy - ELEKTROINSTALATOR

Bibliografia

Dyrekcja szkoły
Rada Rodziców

Patron
Statut
Pedagog, psycholog
Kontakt

Rekrutacja

XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego TĘCZA
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego TĘCZA,
organizowanego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej
POKOLENIE. Osoby zainteresowane konkursem proszę o zgłoszenie się do dnia 25
października 2018 r. do pani Anity Chudzik (sala 220).
Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej pracy plastycznej na temat "Piękno
otaczającego nas świata".
Czytaj całość

Olimpiada Wiedzy Technicznej

IV Liceum Ogólnokształcące
Technikum Energetyczne

Pierwszy etap (szkolny) OWT odbędzie się 19 października o godz. 9.00 w sali 11.
Zgłoszenia przyjmuje p. Anita Chudzik (sala 220) oraz p. Stanisław Grzelczak (sala 47).
Zapraszamy do udziału!

Branżowa Szkoła I Stopnia

Czytaj całość

Dla ucznia i rodziców
Ochrona Danych Osobowych
Program wych.-prof.
Samorząd Uczniowski

Plan prezentacji
Opłata za egzamin
Deklaracje

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

Kierunki kształcenia

Oferty pracy

Organizacja

CKE

Powitanie jesieni w Domu Pomocy Społecznej w
Bełchatowie
W dniu 26.09.2018 r. nauczyciele wraz z uczniami naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu
pod nazwą „Powitanie Jesieni” w DPS w Bełchatowie. Na zaproszenie Pani Dyrektor z
Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie pojawiliśmy się na uroczystości z pozytywnym
nastawieniem i uśmiechami. Spotkanie rozpoczęło się od życzeń dla jubilatów. Miały
miejsce występy artystyczne z udziałem uczniów klasy I PW wraz z opiekunami. Atrakcje,
jakie zostały przygotowane, urozmaiciły wszystkim czas.

OKE

Czytaj całość

Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego

Jeden gram praktyki jest lepszy niż tona teorii

Regulamin dziennika elektr.

Zgodnie z tym powiedzeniem uczniowie klas budowlanych odwiedzili place budowy w
Bełchatowie. W maju ubiegłego roku klasa 3Be TE i we wrześniu roku bieżącego klasa 1Be
TE poznały zasady wykonywania domów szkieletowych budowanych na osiedlu „Pabianicka
95”. Uczniowie zobaczyli poszczególne etapy tego systemu. Możliwość zobaczenia w
praktyce domów w różnym stadium realizacji przedstawia całość prac, jakie mogą na placu
budowy wystąpić. Na początek obejrzeli sam metalowy szkielet domu, potem następny
etap prac, czyli płytowanie i docieplenie budynku, a na koniec dom, który był w trakcie
wykonywania w nim prac wykończeniowych. Wycieczki pokazały realia pracy na budowie.
Były ciekawe i udane.

Dni wolne od zajęć

Czytaj całość

Stypendia PGE

DZIEŃ CHŁOPAKA W NASZEJ SZKOLE - fotorelacja
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Czytaj całość

Facebook

Fabryka Inżynierów

ENERGOL RUN
Zapraszamy klasy I a także pozostałych uczniów naszej Szkoły do udziału w III edycji
zawodów ENERGOL RUN. Zawody odbędą się 5.10.2018 roku o godzinie 11.30.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają nauczyciele wychowania fizycznego.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem zawodów.
Czytaj całość

PKN
PERSPEKTYWY 2015

ENERGETAB
Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB, Bielsko-Biała 2018
ENERGETAB to największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii
dla przemysłu energetycznego. W dniu 12 września targi odwiedzili uczniowie klas II d
TE, III c/m TE oraz III d TE.
Czytaj całość

Wybierz studia

Salony Maturzystów

Powiat Bełchatowski

26 września 2018 roku ponad stu uczniów z klas maturalnych brało udział w
zorganizowanym przez Panią Monikę Mik wyjeździe na Salony Maturzystów, które
odbywały się na Politechnice Łódzkiej - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki,
Informatyki i Automatyki.
Czytaj całość

Spotkanie Samorządu Uczniowskiego

Uniwersytet Łódzki

Wszystkich uczniów naszej szkoły chętnych do pracy w Samorządzie Uczniowskim
zapraszamy na spotkanie 02.10.2018 r. (wtorek) o godz. 8.50 w sali nr 11.
Iwona Krawczyk (opiekun samorządu).

Konkurs Naukowy E(x)plory
Kapitał Ludzki

Informujemy, że nabór projektów do VIII Edycji Konkursu Naukowego E(x)plory
będzie w tym roku trwać od 1 października 2018 do 31 stycznia 2019!
Główną ideą E(x)plory jest wspieranie zdolnych, młodych naukowców w realizacji
innowacyjnych projektów naukowych, a także docieranie do szerokiego grona odbiorców,
promowanie kultury naukowej i wzbudzanie naukowej ciekawości świata. Przełamujemy
stereotyp, że nauka jest nudna, popularyzujemy innowacyjne badania, rozwijamy potencjał
i pomysły młodych ludzi, tworzących nowoczesne technologie.

Moje finanse

Czytaj całość

OGŁOSZENIE
EFS

PSWW HALLER

Wszyscy uczniowie, którzy złożyli kwestionariusze udziału w projekcie „Wykonywanie
robót drogowych VII”, proszeni są o wpłatę wpisowego 200 zł. w formie zwrotnej
kaucji na konto KSK Biznes: Alior Bank 06 2490 0005 0000 4500 6468 0743 do dnia
25.09.2018 r. Potwierdzenie dokonania przelewu w formie skanu lub zdjęcia proszę
przesłać na adres email: klodawa@darmoweszkoly.pl lub zgłosić telefonicznie pod
numerem +48 575 435 223 lub +48 793 435 224.
Spotkanie organizacyjne oraz pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 30.09.2018 r. o
godzinie 08.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie.

Program
SchoolVision

Program III Dyktanda o Puchar Starosty Bełchatowskiego.

Regulamin przyznawania stypendiów
Regulamin przyznawania stypendiów uczniom Klas Patronackich PGE wraz z załącznikami.

BTI

Obchody 79. rocznicy obrony Gór Borowskich
Poczet Sztandarowy Szkoły uczestniczył w obchodach rocznicowych obrony Gór Borowskich
w dniach:
01.09.2018 r. – w Grocholicach
- Msze Św. w kościele Wszystkich Świętych.
- Wręczenie statuetek „Rogatywka ppor. Zawilskiego”

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

Część patriotyczna:
- Apel poległych i salwa honorowa w wykonaniu Bełchatowskiego Związku Strzeleckiego
„Strzelec”
– składanie kwiatów pod pomnikiem poległych w obronie Ojczyzny na cmentarz przy ul.
Tylnej w Grocholicach

Warto być dobrym

Czytaj całość

SEP

Oferta

Haering

Humax
PaT

Elbud

Projekt z klasą

Binż

Konkurs
Bezpieczny Stok

Regulamin konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów uczelni na
utworzenie aplikacji edukacyjnej (strony internetowej), mającej na celu wypracowanie
nawyków i umiejętności wśród uczestników ruchu drogowego, bezpiecznego korzystania z
dróg, uczącą prawidłowych zachowań i przepisów ruchu drogowego.

EMTECH

Komunikat
Zdający egzamin maturalny w terminie poprawkowym mogą odebrać świadectwa
maturalne i aneksy do nich w sekretariacie szkoły od dnia 11.09.2018 r. od godz.
10.00.

Bezpieczne wakacje

Hager

Zdjęcia klasowe
19 września w naszej szkole wykonywane będą od godz. 9.00 zdjęcia klasowe. Klasy
chętne prosimy o zgłaszanie się do p. Iwony Krawczyk (sala nr 1) do 14.09.2018 r.
Serdecznie zapraszamy!
«« start
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W dniu 12.09.2018 r. (środa) o godzinie 17.00 odbędzie się w auli szkolnej zebranie
Dyrekcji Szkoły z rodzicami uczniów klas pierwszych, a następnie rodzice spotkają się
z wychowawcami w klasach.
W dniu 13.09.2018 r. (czwartek) o godzinie 17.00 odbędzie się w auli szkolnej zebranie
Dyrekcji Szkoły z rodzicami uczniów klas drugich, trzecich i czwartych, a następnie
rodzice spotkają się z wychowawcami w klasach.

Struktura

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019 FOTORELACJA

Plan prezentacji

Organizacja
Tematy maturalne
Bibliografia
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Opłata za egzamin

Pedagog, psycholog

Deklaracje
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Rekrutacja

CKE - egzamin

Kierunki kształcenia
IV Liceum Ogólnokształcące

CKE
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Branżowa Szkoła I Stopnia
Oferty pracy

Dla ucznia i rodziców
Ochrona Danych Osobowych

OKE

Program wych.-prof.

Czytaj całość

Samorząd Uczniowski

KOMUNIKAT

Dla rodziców

Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie w sesji zimowej 2019 roku przez uczniów (absolwentów) upływa 10 września
2018 r.
Miejsce składania deklaracji: kierownik zajęć praktycznych (pokój nr 29) lub sekretariat
szkoły.
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Warunki Ubezpieczenia

BIP
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Termin odbioru świadectw i dyplomów zawodowych

Facebook

Fabryka Inżynierów

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające
kwalifikacje zawodowe wydawane będą w dniu 03.09.2018 r. (poniedziałek) od godz.
10:00 do godz. 13:00 w sali nr 60. Po podanym terminie świadectwa i dyplomy
odebrać będzie można w sekretariacie szkoły.

Ogłoszenie
Z uwagi na remont wejścia głównego do szkoły prosimy o wchodzenie wejściem od strony
Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie.

PERSPEKTYWY 2015

PKN

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
W dniu 03.09.2018 r. o godz. 9.00 w auli szkolnej odbędzie się uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego 2018/2019. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przybycia na aulę o
godz. 8.45. Następnie odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami klas w salach
lekcyjnych.

Wybierz studia

Zebranie Rady Pedagogicznej
W dniu 31.08.2018 r. (piątek) o godzinie 9.00 w sali nr 11 odbędzie się zebranie Rady
Pedagogicznej. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oceny pracy nauczycieli. Wszelkie
uwagi należy kierować do dyrekcji szkoły.

Powiat Bełchatowski

Porządek zebrania.

Ocena pracy nauczycieli
Regulamin oceny pracy nauczycieli ZSP3 2018
Załącznik Nr 1 do regulaminu oceny nauczycieli

Uniwersytet Łódzki

OFERTY PRACY

Kapitał Ludzki

MAGAZYNIER
MŁODSZY OPERATOR
OPERATOR MASZYN PRODUKCYJNYCH - SEMPERTRANS
PRACOWNIK PRODUKCJI - ROGOWIEC
PRACOWNIK GOSPODARCZY
PRACOWNIK MAGAZYNU

Moje finanse

Kurs maturalny z matematyki

PSWW HALLER
EFS

SchoolVision
Sekcja Strzelectwa
Sportowego

BTI

Warto być dobrym

SEP

Haering

Humax
PaT

Elbud

Projekt z klasą

Binż

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
Bezpieczny Stok

Bezpieczne wakacje

Składy zespołów nadzorujących egzamin maturalny w terminie poprawkowym.
Część pisemna – 21.08.2018 r. godz. 9.00
I. Język polski TE + matematyka (nowa formuła + stara formuła) LO + TE – sala nr 6
(hol przed aulą)
1. Iwona Krawczyk – przewodniczący
2. Joanna Napora
3. Dariusz Paduch
4. Zbigniew Świercz
II. Matematyka LO + TE (dostosowania) – sala nr 111
1. Agnieszka Jędrzejewska – Florczyk – przewodniczący
2. Monika Górny

EMTECH

Hager

Czytaj całość

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Krajowa Mapa Zagrożeń

Praktyki i staże

Część pisemna - 21.08.2018 r. godz. 9.00
1. Język polski TE + matematyka (nowa formuła + stara formuła) LO + TE – sala nr 6
(hol przed aulą)
2. Matematyka LO + TE (dostosowania) – sala nr 111
3. Język niemiecki TE – sala nr 122
4. Język angielski TE + LO – sala nr 120
Zdający egzamin maturalny w terminie poprawkowym proszeni są o zgłoszenie się o godz.
8.30 z dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz długopisem z czarnym wkładem.
W trakcie egzaminu zdający korzystać może z materiałów pomocniczych określonych w
Komunikacie Dyrektora CKE. Szkoła zapewnia zdającym kalkulatory proste, tablice z
poszczególnych przedmiotów i słowniki na egzamin z języka polskiego.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie
zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w
części pisemnej, pod warunkiem że:
a) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w
części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
b) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie
rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.
W nieprzekraczalnym terminie do 10. lipca 2018 roku składa on w sekretariacie
szkoły przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o przystąpieniu
do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

ZAPYTANIE CENOWE
Dotyczy kosztu zakupu materiałów w ramach projektu "Kosmiczna Wiedza" - kursy i
szkolenia dla uczniów ZSP 3 w Bełchatowie.
Czytaj całość

Biblioteka

Termin odbioru świadectw maturalnych
Świadectwa maturalne wydawane będą w dn. 03.07.2018 r. od godz. 11.30 do godz.
13.00 w sali nr 60. Po podanym terminie świadectwa odebrać będzie można w
sekretariacie szkoły.

Staże wakacyjne
Terminy wyjazdów na staże wakacyjne - projekt "Kosmiczna Wiedza".
2 lipca (poniedziałek), wyjazd z parkingu szkolnego ZSP 3,
do AQ Łódź - godz. 06:50,
do Emtech Szczerców - godz. 07:20.

Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018 FOTORELACJA

Czytaj całość

Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018
Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 rozpocznie się w dniu 22.06.2018 r.
(piątek) o godzinie 9.00 w auli szkolnej. Następnie odbędą się spotkania uczniów z
wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH
HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH SIERPIEŃ 2018
Uwaga!
Terminy mogą ulec niewielkim zmianom - proszę śledzić informacje zamieszczane na
stronie szkoły i w e-dzienniku.
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STRONA GŁÓWNA

DYREKCJA SZKOŁY

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

RADA RODZICÓW

O SZKOLE

HISTORIA

Popularne

Dyrekcja szkoły
Rada Rodziców
O szkole
Historia
Patron
Statut
Pedagog, psycholog
Kontakt

Rekrutacja
Kierunki kształcenia

STATUT

PEDAGOG, PSYCHOLOG

Ostatnie wiadomości

Technikum Energetyczne
IV Liceum Ogólnokształcące
Kontakt
Szkolny zestaw podręczników
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

Menu główne
Strona główna

PATRON

OFERTA PRACY !!!
XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Odbiór świadectw maturalnych - termin
poprawkowy
Kiermasz podręczników
Ogłoszenie

Szkolny konkurs multimedialny pod patronatem SzKSEP przy ZSP nr 3 w Bełchatowie
„Prąd twoim wrogiem czy przyjacielem” rozstrzygnięty. Tematem konkursu była
szeroko rozumiana elektryka i elektryczność. Konkurs adresowany był do uczniów klas
pierwszych ZSP nr 3 w Bełchatowie. Do konkursu zgłoszono 5 prac.
Jury w składzie: pani Zdzisława Sykuła, pani Elżbieta Murlikiewicz, pani Żaneta Garstka,
pani Małgorzata Warzyńska oraz pan Damian Maślanka wyłoniło zwycięzców:
I miejsce: Jędrzejczyk Damian z klasy I D TE
II miejsce: Ptak Mateusz z klasy I D TE
III miejsce: Dobruszek Juliusz z klasy I d TE
Rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się na uroczystości zakończenia Roku Szkolnego.
Zapraszamy.
Zwycięzcom gratulujemy!

Warunki Ubezpieczenia

W tradycję naszej szkoły wpisała się Kampania Aktywności Fizycznej. Jej druga edycja
miała miejsce na obiektach Powiatowego Centrum Sportu, w dniu 06 czerwca br.
Uczniowie i nauczyciele mogli wziąć udział w II Kampanii Aktywności Fizycznej w 6
różnych konkurencjach.
Mistrzostwa szkoły rozpoczął turniej celuloidowej piłeczki, czyli tenis stołowy. Po zawziętej
walce pomiędzy uczestnikami, 1 miejsce w kategorii mężczyzn zajął: nauczyciel Jacek
Koszek, natomiast w kategorii dziewcząt: Agata Deredas z klasy 1p.
Następnie odbyły się Mistrzostwa szkoły w strzelaniu z karabinka pneumatycznego, każdy
zawodnik, w pełnym skupieniu i z wytężonym wzrokiem miał do oddania 10 strzałów. Gdy
skończyły się naboje i obejrzano tarcze, ogłoszono wyniki. Najlepszy w kategorii mężczyzn
był: Chudzik Jakub z klasy 1p, zdobywając 87 pkt. Najlepsza w swojej kategorii była:
Sandra Ogrodnk z klasy 1p, zdobywając 80 pkt.
O godz. 10 przenieśliśmy się na obiekt zewnętrzny. Uczniowie demonstrowali swoją siłę w
konkurencji-rzut oponą. Równolegle odbywały się także zawody skoku wzwyż. Dużą
frekwencją w kategorii rzucania oponą wykazały się dziewczyny, dlatego wielkie brawa dla
naszych dam. Najlepsza okazała się: Paulina Dobrzelak z klasy 2p wyrzucając oponę na
7,90 m. Najlepszy w kategorii mężczyzn był: Michał Politański, którego opona poleciała
na odległość 14,00 m. W skoku wzwyż najlepszy był Bartosz Pawłowski, a wśród
dziewcząt Aleksandra Woszczyk z 2 LO im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie.

Opieka stomatologiczna

Czytaj całość

Ochrona Danych Osobowych
Program wych.-prof.
Samorząd Uczniowski
Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego

Szkolny zestaw podręczników
Rozkład jazdy PKS

Informatory

Struktura

Technikum Energetyczne

Dla ucznia i rodziców

Terminarz

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE - czerwiec 2018

Kampania Aktywności Fizycznej

Oferty pracy

Egzamin maturalny

Arkusze

IV Liceum Ogólnokształcące

Branżowa Szkoła I Stopnia

Egzaminy maturalne

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE

Wyniki konkursu "Prąd twoim wrogiem czy przyjacielem?"

Organizacja
Tematy maturalne
Bibliografia
Plan prezentacji
Opłata za egzamin
Deklaracje

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

CKE

OKE

BIP

ZSP3 - Spot reklamowy

Regulamin dziennika elektr.
Dni wolne od zajęć
Stypendia PGE

SAN

Procedura funkcjonowania ZSP1
Plan lekcji
Zastępstwa

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

KONTAKT

KGO

poszerzony o zadania z zakresu informatyki.

Warto być dobrym

Do 14 września br. przyjmujemy zgłoszenia liceów i techników z całej Polski. Regulamin
konkursu, informacje o konkursie w załączeniu, dokumentacja zgłoszeniowa będzie
dostępna na stronie www.ssm.silesia.pl/matando w dniu 11 czerwca. Udział w konkursie
jest bezpłatny.
Czytaj całość

SEP

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU ZAWODOWEGO
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU ZAWODOWEGO
W SESJI CZERWIEC-LIPIEC 2018 – MODEL Z DOKUMENTEM (d)
26 czerwca (wtorek) 2018 roku
godzina 9:00 – przed aulą
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – kwalifikacja B.22
• technik elektryk – kwalifikacja E.24 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji
elektrycznych

PaT

Projekt z klasą

godzina 13:00 – przed aulą
• technik budownictwa – kwalifikacja B.33 – Organizacja i kontrolowanie robót
budowlanych
• technik elektronik – kwalifikacja E.20 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Na egzamin uczniowie zobowiązani są przyjść z dowodem tożsamości (np. dowód osobisty,
legitymacja uczniowska, paszport), na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. W wyżej
wymienionych kwalifikacjach zdający powinni ze sobą zabrać czarny długopis oraz własne
przybory:
kwalifikacja B.33: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
kwalifikacja E.20: kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi
kwalifikacja E.24: ołówek, gumka, linijka, temperówka
kwalifikacja B.22: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

Haering

Humax

Elbud

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania,
odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków
kwadratowych z liczb.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU ZAWODOWEGO

Binż

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU ZAWODOWEGO
W SESJI CZERWIEC-LIPIEC 2018 – MODEL Z DOKUMENTEM NA KOMPUTERZE
(dk) I MODEL Z WYKONANIEM (w)

Bezpieczny Stok

Część praktyczna egzaminu odbędzie się zgodnie z harmonogramem wywieszonym w holu
szkoły oraz dostępnym u kierownika zajęć praktycznych w pokoju nr 29.
Na egzamin uczniowie zobowiązani są przyjść z dowodem tożsamości ze zdjęciem (np.
dowód osobisty, legitymacja uczniowska, paszport), na pół godziny przed rozpoczęciem
egzaminu. Uczniowie powinni ze sobą zabrać czarny długopis.

EMTECH

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU ZAWODOWEGO
CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI CZERWIEC-LIPIEC 2018

Bezpieczne wakacje

Hager

W dniu 19 czerwca 2018 roku (wtorek) odbędzie się część pisemna egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
• godzina 10:00 - aula
- technik informatyk z zakresu kwalifikacji montaż i eksploatacja komputerów osobistych
oraz urządzeń peryferyjnych – E.12

Krajowa Mapa Zagrożeń

Praktyki i staże

• godzina 10:00 - przed aulą
- technik mechanik z zakresu kwalifikacji montaż i obsługa maszyn i urządzeń – M.17
- technik elektryk z zakresu kwalifikacji montaż i konserwacja maszyn i urządzeń
elektrycznych – E.07
- technik budownictwa z zakresu kwalifikacji wykonywanie robót murarskich i tynkarskich B.18
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z zakresu kwalifikacji montaż
urządzeń systemów energetyki odnawialnej - B.21
• godzina 10:00 – sala nr 122
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z zakresu kwalifikacji montaż
systemów suchej zabudowy - B.05
- elektryk z zakresu kwalifikacji montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych –
E.07
• godzina 12:00 – sala nr 122
- technik budownictwa z zakresu kwalifikacji organizacja i kontrolowanie robót
budowlanych – B.33
Czytaj całość

UWAGA!
Są jeszcze wolne miejsca na wakacyjne staże zawodowe dla uczniów, którzy nie
zakwalifikowali się na kursy.
Staż obejmuje 150 godzin i będzie realizowany w firmie AQ Wiring Systems w Łodzi.
Stażysta nie ponosi żadnych kosztów związanych z odbywaniem stażu (dojazd, ubranie,
ubezpieczenie itp.).
Stażysta, który ukończy staż, otrzymuje wynagrodzenie.

Biblioteka

ZAPOWIEDŹ
W dniu 6 czerwca 2018 r. na obiektach Powiatowego Centrum Sportu odbędzie się II
Kampania Aktywności Fizycznej. Kto ma ochotę miło i na sportowo spędzić swój cenny
czas, może dołączyć do nas i wziąć udział w następujących konkurencjach:
PROGRAM KAMPANII AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
godz. 8:00 Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym
godz. 9:00 Mistrzostwa Szkoły w strzelaniu z karabinka pneumatycznego
godz. 10:00 Mistrzostwa Szkoły w rzucie oponą i skoku wzwyż
godz. 11:00 Mistrzostwa Szkoły w biegu II ENERGOLRUN
godz. 11:15 Mistrzostwa Szkoły w biegu na szpilkach
godz. 11:30 Mecz piłkarski Uczniowie kontra Reszta Świata
Zapisy odbywają się w pokoju wychowania fizycznego do dnia 5 czerwca (start w
zawodach jest podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w dzienniku elektronicznym).
Czytaj całość

Ogłoszenie!
W ramach realizacji projektu pn. "Europejskie kwalifikacje normą XXI w. zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu bełchatowskiego" uczniowie, którzy w latach 2016-2018 uczestniczyli w
stażach zagranicznych we Frankfurcie nad Odrą organizują zajęcia warsztatowe na temat
udziału w programie Erasmus + oraz wyjazdu na praktyczną naukę do Niemiec z zakresu
budowlanki. Zgłoszenia chętnych uczniów do uczestnictwa w zajęciach przybliżających
udział w tego typu projektach przyjmowane będą w sekretariacie szkoły.

Projekt szkolenia

Czytaj całość

Kurs spawalniczy
Kurs spawalniczy (unijny) MAG-135 - plan zajęć.

Konkurs fotograficzny
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego ogłosiło kolejną odsłonę konkursu
fotograficznego dla uczniów szkół kształcenia i szkolenia zawodowego. Do wygrania
wycieczki do Wiednia i Salonik!

Czytaj całość

I Edycja Konkursu "Zaprojektuj elewację"
I Edycja Konkursu "Zaprojektuj elewację" zorganizowanego przez Wydział
Budownictwa Politechniki Częstochowskiej oraz Firmę DREIER
Komisja Konkursowa w składzie:
- Dr inż. Jacek Halbiniak, Prodziekan ds. Nauczania Wydziału Budownictwa PCZ
- Mgr inż. Aleksander Krysiak, Dyrektor projektu DREIER DECOR SYSTEM
- Prof. dr hab. inż. arch. Nina Kazhar
- Prof. dr hab. inż. arch. Mariusz Zadworny
- Dr inż. arch. Nina Sołkiewicz Kos
- Dr inż. Malwina Tubielewicz – Michalczuk
wyłoniła laureatów I Edycji Konkursu „Zaprojektuj elewację”, zorganizowanego przez
Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej oraz Firmę DREIER.
Czytaj całość

Obóz szkoleniowy "Glinnik 2018"
Obóz szkoleniowy młodzieży klas mundurowych "Glinnik 2018"
W dniach 07 – 11. 05. 2018 r. na terenie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w
Tomaszowie Mazowieckim młodzież z klas mundurowych, uczestniczyła w
programowym wojskowym obozie szkoleniowym "Glinnik 2018". Szkoleniem młodzieży w
trakcie trwania obozu zajmowali się instruktorzy (szturmani) z elitarnego 7 Dywizjonu
Ułanów Lubelskich w Tomaszowie Mazowieckim.
Uczestnicy uzyskali certyfikaty potwierdzające udział w wojskowym obozie szkoleniowym.
Czytaj całość

Konkurs
Szkolne Koło SEP przy ZSP nr 3 w Bełchatowie ogłasza KONKURS MULTIMEDIALNY dla
uczniów klas pierwszych ZSP nr 3 w Bełchatowie, na prezentację multimedialną.

Czytaj całość

Mistrzostwa szkoły w Tenisie Stołowym
Otwarte mistrzostwa szkoły w Tenisie Stołowym o Puchar Dyrektora ZSP nr 3
Piotra Mielczarka
Jeśli jesteś uczniem, absolwentem, nauczycielem, zamierzasz podjąć naukę w naszej
szkole, jesteś sympatykiem ZSP nr 3 w Bełchatowie i chcesz zdetronizować naszego mistrza
ucznia II gt ZSZ Michała Oracza powinieneś wziąć udział w zawodach w Tenisie Stołowym
o Puchar dyrektora Piotra Mielczarka.
Czytaj całość
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Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą

ZSP3 - Spot reklamowy

Zrealizowane

Multimedia

Politechnika Łódzka

Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

Fabryka Inżynierów
Jaką szkołę wybrać?
Jaki zawód będzie najlepszy?
Liceum, technikum, szkoła branżowa…?

Facebook

Gimnazjalisto, jeśli wahasz się przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły
ponadgimnazjalnej – przyjdź do nas. Pomożemy Ci podjąć właściwą decyzję, przedstawimy
ofertę ZSP nr 3 na rok szkolny 2018/2019.

PKN
PERSPEKTYWY 2015

Wybierz studia

Powiat Bełchatowski
Uniwersytet Łódzki

Moje finanse

Kapitał Ludzki

UWAGA!!!
STAŻE I PRAKTYKI W BEŁCHATOWIE
Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą staży i praktyk dostępną na stronie
inwestycyjnej Miasta Bełchatowa:
http://invest.belchatow.pl/praktyki-i-staze/

PSWW HALLER

EFS

Puchar Świata Austrian Classic w Innsbrucku

SchoolVision

Dwóch uczniów naszej szkoły Sebastian Link oraz Jacek Dawid, wzięło udział w
kwietniu w Pucharze Świata Austrian Classic w Innsbrucku. Zawodnicy
reprezentowali klub Gladiators Bełchatów. Sebastian Link zwyciężył w swojej kategorii
wagowej i tym samym zdobył złoty medal oraz Puchar Świata, a Jacek Dawid
wywalczył srebrny krążek.
Gratulujemy osiągniętych rezultatów i życzymy powodzenia w dalszej karierze!
http://belsport.pl

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego informatycznego
BTI

Szanowni Państwo,
zapraszamy Państwa do udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Matematycznego - informatycznego „Mat@ndo” organizowanego przez Śląską Sieć
Metropolitalną Sp. z o.o., we współpracy z Miastem Gliwice oraz Instytutem Informatyki
Politechniki Śląskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku konkurs został

Sekcja Strzelectwa
Sportowego
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Oferta pracy
OFERTA PRACY W SZWAJCARII DLA ABSOLWENTÓW ELEKTRYKÓW
Szwajcarska agencja pracy poszukuje pracowników na stanowiska elektryka
elektromontera.
Oferta obejmuje umowę na czas nieokreślony, zakwaterowanie i pomoc prawną.

Tematy maturalne
Bibliografia

i

Czytaj całość

Wycieczka do SANDOMIERZA
Sandomierz jest jednym z najpiękniejszych miast w Polsce, malowniczo położonym na
nadwiślańskiej skarpie, która stanowi strome zakończenie Gór Świętokrzyskich.
To właśnie do tego miasta zwanego Miastem Królów wybraliśmy się z uczniami naszej
szkoły na wycieczkę. Po spotkaniu z przewodnikiem ruszyliśmy zwiedzać Podziemną Trasę
Turystyczną. Sandomierskie lochy owiane są legendami. Drążone przez wieki pod
miastem korytarze i komory z racji ich obronnego i gospodarczego charakteru, otoczone
były tajemnicami. Najsłynniejszą legendę mówiącą o Halinie Krępiance, która została
zasypana wraz z Tatarami, w tajemnych korytarzach opowiedział nam przewodnik.

Plan prezentacji
Opłata za egzamin
Deklaracje

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

CKE

Czytaj całość

Święto Konstytucji 3. Maja
W dniu 3 maja 2018 roku Poczet Sztandarowy Szkoły, na zaproszenie Prezydenta Miasta
Bełchatowa, Parafii NMP Matki Kościoła i Św. Barbary w Bełchatowie oraz Stowarzyszenia
Przyjaciół Bełchatowa, uczestniczył w uroczystości patriotyczno-religijnej z okazji Święta
Konstytucji 3. Maja.
Program uroczystości obejmował:
- uroczystości patriotyczne,
- złożenie kwiatów pod tablicą Konstytucji 3. Maja,
- Msza Święta w intencji Ojczyzny.
Szkołę w poczcie sztandarowym godnie reprezentowali uczniowie klas: ID i IID TE.

OKE

Czytaj całość
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Warunki Ubezpieczenia

Pożegnanie klas maturalnych - fotorelacja
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Matura 2018
PERSPEKTYWY 2015

PKN

Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2018 roku.
Zdający egzamin maturalny zobowiązani są:
- zgłosić się na egzamin na co najmniej 30 min przed wyznaczoną godziną jego
rozpoczęcia,
- posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
- posiadać długopis z czarnym wkładem przeznaczony do zapisywania odpowiedzi.

Wybierz studia

W trakcie egzaminu maturalnego zdający mogą korzystać z pomocy wskazanych w
"Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie
materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie
gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2018 roku".
Czytaj całość

Powiat Bełchatowski

Kapitał Ludzki

Uroczystość z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
W dniu 25 kwietnia 2018 r. odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w
Bełchatowie uroczystość z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na uroczystość
zostały zaproszone wybrane klasy wraz z opiekunami sprawującymi w tym czasie opiekę
nad uczniami.
Już w czwartek będziemy świętować 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Dla wszystkich Polaków majowe święto jest dniem szczególnym. Dzień 3 maja ustanowiono
świętem narodowym w dowód pamięci o przodkach, którzy pragnęli ocalić kraj przed
upadkiem. Rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja uroczyście obchodzili polscy patrioci już
podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców.
Czytaj całość

Uniwersytet Łódzki

Moje finanse

III Dzień Języków Obcych

EFS

Dnia 20.04.2018 r. po raz trzeci został zorganizowany DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH,
którego głównym celem jest promowanie nauki języków obcych poprzez udział młodzieży
w wykładach i warsztatach językowych. W ramach współpracy z wydziałem filologicznym
Uniwersytetu Łódzkiego naszymi gośćmi byli: Pani Joanna Mordzak, opiekun szkół i
koordynator projektu, w którym od dwóch lat uczestniczymy, Pan dr Grzegorz
Zinkiewicz, wykładowca na wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Pani
Corina Chircea, studentka z Rumunii w ramach programu Erasmus. Młodzież wzbogaciła i
poszerzyła zakres swojego słownictwa, uczestnicząc aktywnie w zajęciach.

PSWW HALLER

Czytaj całość

Zawody Rejonowe w piłkę nożną chłopców
16.04.2018 r. reprezentacja chłopców z naszej szkoły wzięła udział w zawodach
rejonowych w piłkę nożną. Mimo bardzo dobrej postawy i wyrównanej walki piłkarzom
nie udało się awansować na zawody wojewódzkie.
Czytaj całość

SchoolVision

III Edycja Mistrzostw Polski w Lutowaniu
W dniach 18-19 kwietnia 2018 r. we Włocławku rozegrana została III Edycja
Mistrzostw Polski w Lutowaniu. W kategorii uczniów i studentów startowało blisko
200 zawodników, wśród nich dwóch uczniów kl. 3c Technikum Energetycznego z
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie - Jakub Jakubczyk i Mateusz
Kiejnig.

BTI

Czytaj całość

Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego
X MIĘDZYNARODOWY KONGRES GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO „WĘGIEL
BRUNATNY – DZIŚ I W PRZYSZŁOŚCI”

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

18 kwietnia uczniowie klas II b TE, III b TE, III c/d TE obejrzeli ekspozycję "Skarbiec
Kopalni Bełchatów", zaprezentowaną na stoisku PGE GIEK S.A. - oddział Kopalnia Węgla
Brunatnego Bełchatów, w ramach Kongresu Górnictwa Węgla Brunatnego.

Warto być dobrym

Czytaj całość

Szkolny Konkurs Przyrodniczy
SEP

17 kwietnia 2018 roku odbył się szkolny konkurs przyrodniczy integrujący wiedzę z
nauk przyrodniczych wokół zagadnień związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska
przyrodniczego. Konkurs przyrodniczy wpisał się w coroczne obchody Światowego Dnia
Ziemi - 22 kwietnia.
Czytaj całość

XV Dni Młodego Elektryka na Politechnice Łódzkiej

PaT

Wojewódzkie Dni Młodego Elektryka to coroczne wydarzenie skierowane do uczniów
techników w województwie łódzkim, organizowane przez Studenckie Koło SEP im. prof. M.
Jabłońskiego. W dniu 19. kwietnia 2018 r. reprezentacja szkoły, którą stanowili
członkowie młodzieżowi Szkolnego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich, wzięli udział w
XV Wojewódzkich Dniach Młodego Elektryka, które odbyły się na Wydziale Elektrotechniki
Elektroniki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Haering

Humax

Czytaj całość

Obchody 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Projekt z klasą

W dniu 15 kwietnia 2018 r. Poczet Sztandarowy Szkoły uczestniczył w Obchodach 78.
Rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Parafii Miłosierdzia Bożego w Bełchatowie.
Po uroczystościach delegacja ZSP Nr 3 złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą Zbrodnię
Katyńską.
Szkołę w uroczystościach godnie reprezentowali uczniowie klasy ID, IIICD i IVD TE.

Elbud

Czytaj całość

OFERTA PRACY DLA ABSOLWENTÓW
Firma COBRA ATI poszukuje pracowników na stanowisko INSTALATORA SYSTEMÓW
ALARMOWYCH.
Kontakt: tel. 603 125 916.

Binż

Dzień otwarty w Energetyku

Bezpieczny Stok

13 kwietnia przeprowadzono w ZSP nr 3 szereg spotkań z uczniami gimnazjów. W
ramach Dnia otwartego naszą szkołę odwiedziło kilkuset uczniów ostatnich klas
gimnazjalnych z Bełchatowa i powiatu. Nasi goście zostali zapoznani z ofertą edukacyjną na
nowy rok szkolny, mieli okazję obejrzeć pracownie ZSP nr 3, warsztaty Centrum Kształcenia
Praktycznego, musztrę przygotowaną przez uczniów klas mundurowych oraz spróbować
swoich sił na szkolnej strzelnicy. Na pytania młodzieży odpowiadali także współpracujący z
naszą szkołą przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, 7 batalionu
kawalerii powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego oraz PGE GiEK S.A.

EMTECH

Czytaj całość

Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej chłopców
Bezpieczne wakacje

W
dniu
09.04.2018
r.
odbyły
się
Powiatowe
Mistrzostwa
Szkół
Ponadgimnazjalnych w piłce nożnej chłopców. Zawody rozgrywane były na dwóch
boiskach przy II LO Bełchatów i orliku Powiatowego Centrum Sportowego. Reprezentacja
naszej szkoły w grupie pokonała drużynę z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Szczercowie 3:0 oraz drużynę z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 (5:3). Chłopcy
"wyszli" z grupy z pierwszego miejsca i w finale spotkali się z drużyną z Kleszczowa. O
zwycięstwie zadecydowały rzuty karne, w których lepsza okazała się drużyna ZSP nr 3,
zwyciężając (3:1).

Hager
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Krajowa Mapa Zagrożeń

Praktyki i staże

XVII Powiatowy Konkurs Ortograficzny
Po raz siedemnasty w naszej szkole odbył się Powiatowy Konkurs Ortograficzny.
Wzięło w nim udział 34 uczniów, którzy reprezentowali szkoły ponadgimnazjalne z terenu
powiatu bełchatowskiego. Zadaniem uczestników konkursu było napisanie dyktanda oraz
wykonanie szeregu ćwiczeń ortograficznych. Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach:
kategorii liceów ogólnokształcących i kategorii szkół zawodowych. W tej ostatniej
bezkonkurencyjna okazała się reprezentantka naszej szkoły – Anna Badura (uczennica
klasy IIIi TE). Wyprzedziła ona uczniów z Technikum Informatycznego w Szczercowie i
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie. Patronat nad konkursem objął
Starosta Powiatu Bełchatowskiego.
Organizatorami konkursu były: Magdalena Fabiszewska i Anna Moreń.
Czytaj całość

Otwarte Mistrzostwa w Teście Sprawności Fizycznej
W dniu 28.03.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie odbyły się
Otwarte Mistrzostwa w Teście Sprawności Fizycznej. Wzięli w nim udział nie tylko
uczniowie klas wojskowych, policyjnych i strażackich, ale również mieszkańcy Bełchatowa
chcący sprawdzić swą sprawność fizyczną. Zaproszenie do sportowej rywalizacji przyjęli
także przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, Państwowej Straży
Pożarnej, Straży Miejskiej, Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie oraz GKS – u
Bełchatów. Zadaniem uczestników testu było pokonanie toru przeszkód, który obowiązuje
na egzaminie sprawnościowym do służby w policji.
Czytaj całość

I miejsce w wojewódzkim konkursie BHP w budownictwie
W dniu 11 kwietnia 2018 roku odbył się organizowany przez Okręgową Inspekcję Pracy w

Biblioteka

Łodzi wojewódzki etap konkursu BHP w budownictwie, w którym I miejsce zajął Kamil
Szymczak z klasy IIB TE. Serdecznie gratulujemy. Szkołę reprezentował również Hubert
Zyrka z klasy IB TE.
Aleksandra Wypych - Gamrot
Czytaj całość
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Misja szkoły
„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom
XXI wieku”
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Zapraszam wszystkich pełnoletnich uczniów do wzięcia udziału w akcji krwiodawstwa, która
odbędzie się 18 kwietnia (środa) w godzinach 9.00-12.00 w holu przed aulą ZSP nr 3.
Przypominam jednocześnie, iż należy przed oddaniem krwi pić dużo wody i rano zjeść
śniadanie. Przychodzimy zdrowi i z dokumentem tożsamości.
Agnieszka Wróblewska
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Miło Nam poinformować, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie otrzymał
zaproszenie z Ministerstwa Edukacji Narodowej do współtworzenia Kongresu Powiatów
„Dobry Zawód”, który odbył się we Wrocławiu w dniu 6 kwietnia 2018 r.
Uczniowie naszej szkoły: Jakub Jakubczyk, Mateusz Krawczyk, Paweł Drozdek
zaprezentowali na swoim stoisku trzy układy związane z praktyczną nauką zawodu w
branży elektronicznej oraz elektrycznej. Merytoryczną opiekę nad uczniami pełnili:
wicedyrektor Leszek Stępień, wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w
Bełchatowie Elżbieta Drzazga, Elżbieta Murlikiewicz oraz Dariusz Ślęzak. Ponadto dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie Piotr Mielczarek z wiceprezesem
PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Ryszardem Wasiłkiem zaprezentowali przykład
innowacyjnych działań w zakresie kształcenia zawodowego w branży elektrycznoenergetycznej w ramach panelu dyskusyjnego.

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

CKE

Czytaj całość

Certyfikaty Akademii Murowania
Uczniowie klasy IB TE, technik budownictwa otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia w
zakresie murowania w systemie YTONG. Jest to już drugie szkolenie, w którym
uczestniczyli uczniowie tej klasy. Dzięki temu zdobywają doświadczenie i zbierają
dokumenty potrzebne w procesie poszukiwania pracy. Gratulujemy!

OKE

Czytaj całość

Kongres Powiatów
Miło Nam poinformować, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie otrzymał
zaproszenie z Ministerstwa Edukacji Narodowej do współtworzenia Kongresu Powiatów
„Dobry Zawód”, który odbędzie się we Wrocławiu w dniu 6 kwietnia 2018 r. Nasza
Szkoła zaprezentuje na swoim stoisku trzy układy związane z praktyczną nauką zawodu w
branży elektronicznej oraz elektrycznej. Ponadto wspólnie z PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. zaprezentujemy przykład innowacyjnych działań w zakresie kształcenia
zawodowego w branży elektryczno-energetycznej w formie panelu dyskusyjnego.

BIP

Program Kongresu Powiatów „Dobry Zawód”

Drzwi Otwarte w Energetyku

SAN

Jaką szkołę wybrać?
Jaki zawód będzie najlepszy?
Liceum, technikum, szkoła branżowa…?
Zapraszamy na Drzwi Otwarte w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 96.
Gimnazjalisto, jeśli wahasz się przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły
ponadgimnazjalnej – przyjdź do nas. Pomożemy Ci podjąć właściwą decyzję, przedstawimy
ofertę ZSP nr 3 na rok szkolny 2018/2019.
Czekamy na Ciebie 13 kwietnia 2018 r. (piątek) od godziny 9:00 do 13:00.
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KURS OZE II EDYCJA
PERSPEKTYWY 2015

PKN

Informujemy, że 06.04.2018 r. (piątek), o godz. 16:00, w sali nr 49, rozpoczynają się
zajęcia II edycji kursu OZE.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Życzenia Wielkanocne
Wybierz studia

Powiat Bełchatowski
Uniwersytet Łódzki

Moje finanse

Kapitał Ludzki

Kiermasz wielkanocnych wypieków-fotorelacja
PSWW HALLER
EFS

SchoolVision
Sekcja Strzelectwa
Sportowego

BTI

Warto być dobrym

SEP

Haering

Humax
PaT

Czytaj całość

Projekt z klasą

MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW
W piątek 23.03.2018 r. w naszej szkole odbyły się MISTRZOSTWA POWIATU W
PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW. Do zawodów zgłosiło się pięć zespołów: ZSP nr 3
Bełchatów, ZSP Kleszczów, ZSP Zelów, I LO Bełchatów i II LO Bełchatów. Nasi uczniowie w
grupie rozegrali dwa mecze. W pierwszym pojedynku ulegli II LO B-tów 0:2, w drugim
meczu wygrali 2:0 z ZSP Kleszczów. W ostatnim meczu gładko pokonali drużynę z ZSP
Zelów i tym samym zajęli III miejsce. W finale spotkały się zespoły z I LO Bełchatów i II LO
Bełchatów. 2:0 zwyciężyli chłopcy z „Kochanowskiego” i tym samym wywalczyli sobie
możliwość gry na zawodach rejonowych. Wszystkim zawodnikom gratulujemy, a zwycięzcy
życzymy awansu na zawody wojewódzkie.

Elbud

Binż

Czytaj całość

Uwaga!
Bezpieczny Stok

Zmiana terminu konkursu.
Konkurs „BEZPIECZNA ELEKTRYCZNOŚĆ” odbędzie się 6 kwietnia.

SZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY
Zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie
Przyrodniczym, który odbędzie się 18.04.2018 r. Zagadnienie i forma konkursu mają za
zadanie pogłębić i zintegrować wiedzę przyrodniczą i ekologiczną realizowaną w ramach
biologii, geografii, chemii i fizyki. Wszystkich chętnych uczniów prosimy o zgłoszenie
swojego uczestnictwa do p. Ewy Wężyk – Simkowskiej lub p. Agnieszki Karasińskiej –
Nowackiej do dnia 13.04.2018 r.

Bezpieczne wakacje

Czytaj całość

EMTECH

Hager

Mistrzostwa Szkoły w Teście Sprawności Fizycznej
Otwarte Mistrzostwa Szkoły w Teście Sprawności Fizycznej - 28.03.2018 r.

Krajowa Mapa Zagrożeń

Biblioteka

Praktyki i staże

Czytaj całość

Rozstrzygnięcie konkursu na plakat promujący naszą szkołę

23 lutego 2018 r. w sali informatycznej nr 143 odbyło się wręczenie nagród autorom
najlepszych prac w konkursie na plakat promujący naszą szkołę. Komisja w składzie
Zbigniew Świercz, Anna Marek oraz Iwona Błaszczyk wybrała najlepsze projekty.
Czytaj całość

Dzień otwarty
Dzień otwarty na wydziale elektrotechniki, elektroniki, informatyki i automatyki
Politechniki Łódzkiej.
Dnia 20.03.2018 roku uczniowie klas maturalnych: IV D TE, IV C/D TE oraz IV i TE
uczestniczyli w dniu otwartym na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i
Automatyki Politechniki Łódzkiej.
Dzień Wydziału to coroczne wydarzenie skierowane do studentów i uczniów szkół średnich.
Odbywają się wtedy targi pracy, gdzie jest możliwość zapoznania się z ofertami pracy i
praktyk w ponad 25 firmach z regionu łódzkiego.
Czytaj całość

Koncert muzyki celtyckiej
Dnia 14.03.2018 r. w Auli ZSP nr 3 odbył się "Koncert muzyki celtyckiej". Muzycy z
Celtic Trio Agnieszka Kowalska, Paweł Szymiczek i Jacek Woźnica zaprezentowali młodzieży
melodie irlandzkie, szkockie i tradycyjne ballady bretońskie. Przedstawili historię muzyki
celtyckiej, prezentując instrumenty, stroje i tańce, które są typowe dla tego kręgu
kulturowego. To ciekawa forma popularyzacji różnych kultur i rodzajów muzyki wśród
młodzieży.
Czytaj całość

VIII edycja konkursu "Bezpieczna elektryczność"
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie "Bezpieczna elektryczność". Warunkiem
uczestnictwa w konkursie jest wcześniejsze zadeklarowanie udziału ucznia.
Zgłoszenia przyjmuje pani E. Murlikiewicz do dnia 16 marca. Można zgłaszać się
bezpośrednio do pani E. Murlikiewicz, do nauczycieli przedmiotów zawodowych
elektrycznych lub swoich wychowawców (proszę podać nazwiska uczniów i klasę).
Czytaj całość

DNI OTWARTE
DNI OTWARTE NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
W dniu 09.03.2018 r. uczniowie klasy 2BE i 3I uczestniczyli w warsztatach w języku
angielskim, organizowanych przez Uniwersytet Łódzki. Młodzież aktywnie brała udział w
zajęciach o różnej tematyce np.: Zrób z nami zabawkę optyczną, Horror na uniwersytecie,
Kulinaria w przekładzie połączone z degustacją przysmaków kuchni francuskiej, Tajniki
warsztatu tłumaczenia literatury, Język angielski w biznesie, Neologizmy zaczerpnięte z
języka angielskiego używane w międzynarodowych korporacjach. Uczniowie zostali
zaznajomieni z kierunkami studiów na Uniwersytecie Łódzkim, których ukończenie
gwarantuje znalezienie interesujących miejsc pracy.
Czytaj całość

SUKCESY JĘZYKOWE
W dniu 7 marca 2018 r. w I LO w Bełchatowie odbył się XVI POWIATOWY KONKURS
WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH „LANDESKUNDE”.
Miło nam poinformować, że wśród laureatów konkursu znalazł się uczeń naszej szkoły z
klasy Ii TE Marcel Góralczyk, który zajął 2 miejsce ex aequo z uczennicą z I LO.
Serdecznie gratulujemy!
Czytaj całość

III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Energetyce Odnawialnej
6 marca 2018 r. w Sieradzu odbył się okręgowy etap III Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy o Energetyce Odnawialnej. Konkurs składał się z 40 pytań teoretycznych oraz
5 zadań. Nasi uczniowie spisali się świetnie: Gawlik Kamil kl. IV Ee zajął 8 miejsce,
natomiast Kowal Arkadiusz kl. III Ee zajął 2 miejsce ex aequo. Niestety po długiej
dogrywce rywal okazał się lepszy. Gratulujemy świetnych wyników!!! Etap okręgowy
wyłania dwie osoby, które awansują do etapu krajowego, który odbędzie się również w
Sieradzu.
Czytaj całość
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O szkole
Historia
Patron

Kontakt

Egzaminy maturalne
Egzamin maturalny
Terminarz
Informatory
Arkusze
Struktura

21.02.2018 r. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie Piotr
Mielczarek podpisał umowę z PGE GiEK S.A. na utworzenie klas patronackich.
Umowie patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek zwróciła przede wszystkim uwagę na
to, by kształcenie zawodowe i branżowe nie produkowało przyszłych bezrobotnych.
Obecnie około 40% pozostających bez pracy absolwentów w kraju to właśnie osoby
kończące szkoły zawodowe i technika. Dlatego podpisywanie umów patronackich z firmami
gwarantującymi zatrudnienie absolwentom, jest tak ważne. Umowa patronacka to dla PGE
GiEKS S.A. gwarancja pozyskania pracowników wykształconych i przygotowanych do pracy.

Rada Rodziców

Dzień Kobiet w naszej szkole - fotorelacja

Rekrutacja

Organizacja
Tematy maturalne
Bibliografia
Plan prezentacji
Opłata za egzamin
Deklaracje

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

Kierunki kształcenia
IV Liceum Ogólnokształcące

CKE

Technikum Energetyczne
Branżowa Szkoła I Stopnia
Oferty pracy

Dla ucznia i rodziców
Ochrona Danych Osobowych

OKE

Program wych.-prof.
Samorząd Uczniowski
Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego
Warunki Ubezpieczenia
Opieka stomatologiczna

Czytaj całość

Dzień Kobiet

BIP

Szkolny zestaw podręczników
Rozkład jazdy PKS
Regulamin dziennika elektr.
Dni wolne od zajęć
Stypendia PGE

SAN

Procedura funkcjonowania ZSP1
Plan lekcji
Zastępstwa

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

KONTAKT

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

Multimedia

Politechnika Łódzka

Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

Fabryka Inżynierów

Facebook

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę
Prezesa SIMP
Z przyjemnością zawiadamiamy, że zgłoszony przez Oddział SIMP w Piotrkowie
Trybunalskim absolwent Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie - Tomasz
Przerywacz zajął III miejsce w II etapie finałowym XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu
o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP w specjalności technik elektronik.
Czytaj całość

PKN
PERSPEKTYWY 2015

UNIWERSYTET ŁÓDZKI Z WIZYTĄ U NAS
W ramach współpracy z Uniwersytetem Łódzkim w dniu 02.03.2018 r. zostały
przeprowadzone warsztaty na temat „Zarządzanie czasem”. Uczestnikami zajęć były
klasy technikum IV i, IV GeM, IV D, IV BeM, III i, III CeD, a spotkanie prowadziła Pani mgr
Marta Górecka z Wydziału Zarządzania UŁ. Uczniowie poznali zasady zarządzania czasem,
dowiedzieli się jak ustalać priorytety i efektywnie planować zadania. W trakcie warsztatów
nauczyli się także jak radzić sobie ze stresem i presją czasu oraz jak wyznaczać sobie cele
krótko- i długoterminowe. Uczniowie z zaangażowaniem brali udział w ćwiczeniach i chętnie
słuchali przekazywanych informacji. Organizatorem spotkania była Pani Renata
Bartoszewska.

Wybierz studia

Czytaj całość

Powiat Bełchatowski

I POWIATOWY KONKURS WIEDZY O BHP I PRAWIE PRACY
W dniu 05 marca 2018 r. w ZSP Nr 3 w Bełchatowie odbył się I POWIATOWY
KONKURS WIEDZY O BHP I PRAWIE PRACY „BĄDŹ NAJLEPSZY – ZOSTAŃ
MISTRZEM!”

Uniwersytet Łódzki

Uprzejmie informujemy, iż
I miejsce zajęła - Sikorska Sandra
II miejsce zajął - Storczyk Adrian
III miejsce zajęła - Skupińska Anna
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie.

Kapitał Ludzki

Serdecznie gratulujemy.

Moje finanse

Czytaj całość

DNI OTWARTE
Zapraszamy na DNI OTWARTE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Bełchatowie.
Wszyscy zainteresowani służbą w Policji będą mieli okazję zapoznać się z zasadami
rekrutacji, skorzystać z warsztatów psychologicznych i sprawdzić swoją sprawność fizyczną
pod okiem policyjnych instruktorów-należy zabrać strój i obuwie sportowe.

EFS

PSWW HALLER

Termin i miejsce:
18 marca 2018 r., godz. 9:00, budynek KPP przy ul. 1-go Maja 7 w Bełchatowie.

Kursy
Trwa nabór na kursy:
- SPAWANIA (dla pełnoletnich uczniów ZSZ)
- OZE (dla techników odnawialnych źródeł energii)
- IPC (dla uczniów technikum)

SchoolVision

Wnioski można pobrać ze strony szkoły i w biurze projektu (pokój 33).
Termin składania wniosków upływa w piątek 9 marca 2018 r.

Powiatowe Mistrzostwa w pływaniu chłopców

BTI

23.02.2018 r. na krytej pływalni przy Sport Hotelu odbyły się Mistrzostwa Powiatu
Bełchatowskiego w pływaniu drużynowym dziewcząt i chłopców. Zawody odbyły się
w nowej formule. Najpierw uczniowie startowali drużynowo płynąc sztafetę 6 x 50 m
kraulem na piersiach, a następnie każdy zawodnik indywidualnie pokonywał 50 m
wybranym stylem pływackim (kraul na piersiach, grzbiet, motyl, styl klasyczny).
Czytaj całość

Konkurs

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

W dniu 05 marca 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 (3 godz. lekcyjna) w sali nr 11,
odbędzie się I Powiatowy Konkurs Wiedzy o BHP i Prawie Pracy „BĄDŹ
NAJLEPSZY – ZOSTAŃ MISTRZEM!”
Uczniowie biorący udział w KONKURSIE proszeni są o punktualne przybycie.

Warto być dobrym

XVI Bełchatowski Turniej Informatyczny
SEP

Zapraszamy do udziału w XVI Bełchatowskim Turnieju Informatycznym.
Jest to konkurs drużynowy, w którym startują zespoły dwuosobowe.
W skład drużyny wchodzą uczniowie z tej samej szkoły.
Zgłoszenia drużyn do 12 marca 2018 roku u nauczycieli Anny Marek, Iwony Błaszczyk
lub Cezarego Idzika.
Eliminacje testowe w dniu 14 marca 2018 r. o godz. 9.30.
Finał – 14 marca 2018 r. o godz. 11.00.
Strona konkursu: bti.cba.pl

Haering

Oferta pracy
Humax
PaT

Elbud

Projekt z klasą

Binż
Czytaj całość

KOMUNIKAT
Bezpieczny Stok

W dniu 01 marca 2018 r. (czwartek) o godzinie 08.50 (2 godz. lekcyjna) w sali nr 221,
odbędą się eliminacje I etapu Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach. Uczniowie
biorący udział w Olimpiadzie proszeni są o punktualne przybycie.

Rekolekcje Wielkopostne
Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie informuje, że w dniach
26-28.02.2018 r. o godz. 11.30 dla młodzieży ze szkół średnich odbędą się rekolekcje
wielkopostne w kościele NMP Matki Kościoła i Św. Barbary na oś. Dolnośląskim.
Dni Rekolekcji Wielkopostnych są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Szczegółowy harmonogram Rekolekcji Wielkopostnych oraz zasady organizacyjne przekażą
księża i katecheci na lekcjach religii.

Bezpieczne wakacje

Krajowa Mapa Zagrożeń

EMTECH

Hager

Biblioteka

Praktyki i staże

List Minister Edukacji Narodowej
Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele,
pragnę przekazać informacje, które rozwieją mogące się pojawiać wątpliwości związane z
nieprawdziwymi medialnymi informacjami dotyczącymi statusu zawodowego nauczycieli.
Wysoka jakości nauczania jest jednym z najważniejszych priorytetów polityki edukacyjnej
państwa realizowanej przez obecny rząd. Bez udziału i zaangażowania nauczycieli nie
będzie możliwe dokonanie zmian jakościowych w edukacji.
Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmuje różne działania mające na celu podniesienie
prestiżu zawodu nauczyciela, premiowanie wysokiej jakości pracy nauczycieli, a także
zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania zadań.

Załączniki:
- List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów i nauczycieli

Bełchatowski Turniej Informatyczny
Wyniki XII edycji powiatowego „Bełchatowskiego Turnieju Informatycznego” w kategorii
gimnazjum
Szkolna Komisja Organizacyjna "BTI" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w
Bełchatowie zorganizowała po raz XII Powiatowy Bełchatowski Turniej
Informatyczny w kategorii szkół gimnazjalnych, który się odbył dnia 19 lutego 2018
roku. Konkurs odbył się w formie eliminacji testu oraz części finałowej praktycznej.
Czytaj całość

KOSMICZNA WIEDZA

Rekrutacja rozpoczęta
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie uczestnika projektu
Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 1 - zaświadczenie o wysokości dochodów
Załącznik nr 2 - oświadczenie osoby niezarejestrowanej
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na udostępnienie swojego wizerunku

MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁCE KOSZYKOWEJ
CHŁOPCÓW
W dniu 19.02.2018 r. w naszej szkole odbyły się Mistrzostwa Szkół
Ponadgimnazjalnych w piłce koszykowej chłopców. W turnieju wzięło udział 5
szkół z naszego powiatu. Nasza drużyna spisała się doskonale, wygrała wszystkie mecze i
dzięki temu awansowała na zawody rejonowe. Turniej odbędzie się już w środę
21.02.2018 r. w Piotrkowie Trybunalskim.
Czytaj całość

KOMUNIKAT!!!
DOTYCZY AKCJI PRZEKAZYWANIA 1% PODATKU NA SZKOŁĘ
W związku z likwidacją dotychczasowego nr rachunku, prosimy o NIE PRZEKAZYWANIE
z rozliczeniem podatkowym 1% podatku.

Dzień Kobiet
Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły chętnych do wystąpienia na koncercie
życzeń z okazji Dnia Kobiet (śpiew, taniec, występ kabaretowy, gra na instrumencie
muzycznym, obsługa techniczna). Prosimy o zgłaszanie się do p. I. Krawczyk (sala 1) lub
do p. M. Luter (sala 201).
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W dniu 15 lutego 2018 r., w godz. 8.00-14.00, w naszej szkole (hol przed aulą)
odbędzie się akcja oddawania krwi. Zapraszamy wszystkich pełnoletnich uczniów!!!
Przypominamy jednocześnie, iż należy przed oddaniem krwi pić dużo wody i rano zjeść
śniadanie. Przychodzimy zdrowi i z dokumentem tożsamości.

BIP

Kurs maturalny z matematyki

Dni wolne od zajęć
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PERSPEKTYWY 2015

WALENTYNKI W NASZEJ SZKOLE

Wybierz studia

Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do skorzystania z POCZTY
WALENTYNKOWEJ.
Przy recepcji szkoły wystawiona zostanie skrzynka pocztowa, do której wrzucać będzie
można walentynki (zaadresowane imieniem i nazwiskiem oraz klasą adresata). Wszystkie
kartki dostarczone zostaną przez samorząd uczniowski w dniu 14 LUTEGO 2018.

Powiat Bełchatowski

Impreza karnawałowa
W czwartek 25.01.2018 r. odbyła się impreza karnawałowa dla mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej, zorganizowana przez Klub Wolontariusza działający w naszej
szkole. Były prezenty i życzenia dla jubilatów, konkursy, a także tańce w rytmie muzyki
karnawałowej. Ks. Emanuel Stańczyk zachęcił wszystkich do śpiewania utworów religijnych.
Pod koniec imprezy wybrano królową i króla balu. W spotkaniu z podopiecznymi DPS
uczestniczyli uczniowie z klasy IIw LO, a opiekunami młodzieży były panie Anna Jaszczak,
Barbara Gajda, Agnieszka Jędrzejewska-Florczyk.

Uniwersytet Łódzki

Czytaj całość

Moje finanse

Kapitał Ludzki

UWAGA!
Rusza VII edycja kursu IPC.
Zajęcia rozpoczynają się 19.02.2018 r. o godz. 8:00 w sali nr 142.
Lista zakwalifikowanych wywieszona jest w gablocie przy pokoju 36.
Obecność obowiązkowa!

KOMUNIKAT
EFS

PSWW HALLER

Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 roku przez uczniów (absolwentów) upływa 18
lutego 2018 r. Deklaracje należy składać u kierownika zajęć praktycznych (pok. nr 29) lub
w sekretariacie.
Ogłoszenie wyników sesji zimowej nastąpi 23 marca 2018 roku. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami zdający, którzy przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty
2018 i nie zdali tego egzaminu, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników mają możliwość
złożyć deklarację na sesję czerwiec-lipiec 2018.

EGZAMIN MATURALNY
SchoolVision

BTI

TERMIN PRZYJMOWANIA DEKLARACJI MATURALNYCH I OPŁAT ZA EGZAMIN MATURALNY
W 2018 R.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi przypomina, że deklaracje maturalne
przyjmowane są w szkołach do 7 lutego 2018 r. W tym samym dniu upływa termin
wnoszenia opłat za egzamin maturalny na konto OKE dla absolwentów przystępujących do
egzaminu po raz kolejny. Wpłaty po tym terminie nie będą przyjmowane.
Zasady wnoszenia opłat oraz opis wymaganej dokumentacji znajdują się tutaj:
http://www.komisja.pl/info.php?i=289

Praktyki i staże

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

Warto być dobrym

Regionalny Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych
SEP

W najbliższą niedzielę (28. stycznia) odbędzie się 18. Regionalny Marsz Szlakiem
Powstańców Styczniowych. Chętni do wzięcia udziału i reprezentowania szkoły w tym
wydarzeniu proszeni są o kontakt z p. Dorotą Kochalską do piątku 26.01. (sala nr 4).

Haering

Humax
PaT

Elbud

Projekt z klasą

Binż

Uczniowie naszej szkoły 5 drużyną w województwie w
tenisie stołowym!
Bezpieczny Stok

25.01.2018 r. drużyna naszej szkoły w składzie Michał Oracz i Jakub Kowalczyk
wzięła udział w Mistrzostwach Województwa w tenisie stołowym. Zawody odbyły
się w ZSP w Zelowie i rozgrywane były w ramach Licealiady.
Do turnieju przystąpiło 12 najlepszych drużyn z całego województwa: XXXIII LO Łódź,
ZS nr 1 Wieluń, ZS nr 1 Bratoszewice, LO Rawa Mazowiecka, ZSP nr 3 Bełchatów, XII LO
Łódź, ZS nr 2 Pabianice, ZSP nr 6 Tomaszów Mazowiecki, ZSP nr 4 Łowicz, I LO Wieluń,
ZSP Zelów, ZSP nr 3 Tomaszów Mazowiecki. Wszystkie mecze były bardzo wyrównane.
Nasi uczniowie zajęli V miejsce i jest to jak dotąd największy sukces naszych
sportowców, w bieżącym roku szkolnym.
GRATULUJEMY!!!

EMTECH

Czytaj całość

Bezpieczne wakacje

Konkurs języka angielskiego i niemieckiego

Hager

Dnia 23.01.2018 r. odbył się w naszej szkole konkurs dla klas pierwszych „Mistrz języka
angielskiego i niemieckiego”. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać arkusz matury
podstawowej z wybranego języka z zadaniami na słuchanie, czytanie, gramatykę oraz
pisanie. Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez wydawnictwo Pearson
oraz Społeczną Akademię Nauk w Bełchatowie.
Czytaj całość

Krajowa Mapa Zagrożeń

Praktyki i staże

Mistrzostwa szkoły w pływaniu
W dniu 19.01.2018 r. na basenie Powiatowego Centrum Sportu odbyły się Mistrzostwa
Szkoły w Pływaniu. Zgłosiło się ośmiu zawodników, którzy rywalizowali ze sobą na
dystansie 50 m stylem dowolnym.
Na podium stanęli:
I miejsce Erwin Misztela kl. IV B TE - 32:94
II miejsce Władysław Lorek II A/E TE - 34:91
III miejsce Jacek Stasiak IV I TE - 35:12
Pozostali zawodnicy uzyskali czasy:
Patryk Wójcik -36:66
Radosław Kucharczyk - 35:72
Bartłomiej Beśka - 37:16
Mateusz Wojtasik -35:73
Marcin Anioł - 36:02
Wszystkim GRATULUJEMY!!!
Czytaj całość

Konkurs
Eliminacje szkolne do I Powiatowego Konkursu Wiedzy o BHP i Prawie Pracy.

Biblioteka

Czytaj całość

Zawody Rejonowe w Tenisie Stołowym
17.01.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie odbyły się Rejonowe
Zawody w Tenisie Stołowym chłopców i dziewcząt. Po raz kolejny bezapelacyjnie
najlepsi okazali się nasi uczniowie Michał Oracz (IIgt) oraz Jakub Kowalczyk (IVi),
którzy pokonali kolejno ZSEE Radomsko, I LO Piotrków Tryb. i ZSP Zelów. Nasza drużyna
zajęła I miejsce i tym samym wywalczyła sobie awans na zawody wojewódzkie, które
odbędą się 25.01.2018 r. w Zelowie. Opiekunem drużyny była Monika Górny.
Czytaj całość

XXXI OWiUB
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych skierowana jest do uczniów szkół o
profilach budowlanych i architektonicznych. Uczniowie z całej Polski rywalizują, rozwiązując
zadania daleko wykraczające poza program nauczania. Jak co roku w naszej szkole w
listopadzie odbyły się zawody szkolne.
Miło nam jest poinformować, że do Zawodów Okręgowych XXXI OWiUB, które odbędą się
3 marca 2018 r. w Wieluniu, zakwalifikowali się nasi uczniowie.
Są to:
1. Hubert Bednarek kl. IV BeM TE,
2. Katarzyna Kilańczyk kl. III BeM TE,
3. Irena Karbowiak kl. IV BeM TE,
4. Krzysztof Janusiak KL. III BeM TE.
Życzymy powodzenia!
https://www.olimpiadabudowlana.pl/index.php/szkoly-olimpijskie

OFERTA NAUKI I PRACY W NIEMCZECH
Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH we Frankurcie nad Odrą poszukuje młodych osób
chętnych do nauki zawodu w Niemczech, w sektorze przemysłowo-technicznym. Uczniowie
otrzymują wynagrodzenie, a kształcą się w systemie dualnym (nauka - praca).
Termin składania podań: 19 lutego 2018 r.
Opis programu:
Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH we Frankurcie nad Odrą poszukuje młodych osób
chętnych do nauki zawodu w Niemczech, w sektorze przemysłowo-technicznym. Uczniowie
otrzymują wynagrodzenie, a kształcą się w systemie dualnym (nauka - praca).
Główna część kształcenia ma miejsce bezpośrednio w przedsiębiorstwie. Równocześnie
uczeń chodzi na zajęcia szkolne według ustalonego harmonogramu. Po zdaniu egzaminu
końcowego uczniowie mają możliwość podjęcia regularnej pracy w dotychczasowej firmie.
Miejscem pracy i nauki jest Frankfurt i okolice (w promieniu około 50 km).
Bildungszentrum Ostbrandenburg pośredniczy w procesie dopasowywania chętnych do
firm.
Czytaj całość

Konkurs

Konkurs Poezji Anglojęzycznej
Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej odbył się 15 stycznia 2018 roku.
Wzięli w nim udział uczniowie z czterech bełchatowskich szkół ponadgimnazjalnych.
I miejsce ex aequo zajęły:
Weronika Jońska z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego,
Milena Wąsik z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Herberta.
II miejsce:
Natalia Studziżur z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Herberta.
III miejsce:
Marika Kaczmarczyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. R. Traugutta.
Laureatki otrzymały nagrody ufundowane przez wydawnictwo Pearson. Wszystkim
serdecznie gratulujemy! Piosenki anglojęzyczne w wykonaniu pani Anny Jaszczak umiliły
uczestnikom oczekiwanie na werdykt jury. Konkurs przygotowały: p. Dorota Kochalska, p.
Agnieszka Wiśniewska-Salamon i p. Anna Jaszczak.
Czytaj całość

Halowy mecz Piłki Nożnej
Halowy mecz Piłki
Energetycznego

Nożnej:

Drużyna

Gwiazd

–

Klasa

IIE

Technikum

Tak jak przed rokiem zwycięzcy Turnieju Halowego ZSP nr 3 zdobyli przywilej zmierzenia
się z Drużyną Gwiazd. Na skutek wielu kontuzji w drużynie nauczycieli ZSP nr 3 i CKP
dołączyli do nich w tym roku znani, byli piłkarze GKS Bełchatów – Jacek Berensztajn
oraz Jacek Popek. Pierwszy z gości to były reprezentant kraju, ponad 140 występów w
ekstraklasie polskiej i 40 w austriackiej. Jacek Popek ma ponad 230 występów na
najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Przez kilkanaście lat reprezentował nasz GKS. Tak
wzmocniona drużyna nauczycieli nie dała szans uczniom wygrywając 9-7. Wynik oczywiście
nie był najważniejszy, liczyła się dobra zabawa.
Czytaj całość

Uwaga!!!
Trwa nabór na ostatnią edycję kursu IPC (techniki lutowania modułów elektronicznych).
Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2018 r.
Liczba miejsc ograniczona!
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„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom
XXI wieku”
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Uwaga!!!
Przypominamy o zbliżających się terminach rozpoczęcia kursów kwalifikacyjnych
prowadzonych w ramach projektu „Kosmiczna Wiedza”: 22 stycznia 2018 r.
(poniedziałek) o godzinie 08:00 w pracowni 142 w ZSP nr 3 rozpoczną się zajęcia VI
edycji kursu IPC.
Listy zakwalifikowanych wywieszone są w gablocie przy pokoju nr 33.
Obecność na zajęciach obowiązkowa.
Należy posiadać przy sobie dokument tożsamości.

Plan lekcji

Świąteczne akcje charytatywne

Zastępstwa

Świąteczne akcje
Wolontariusza

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

charytatywne

naszej

biblioteki

i

Szkolnego

SAN

Klubu

Uczniowie ZSP nr 3 w Bełchatowie od kilkunastu lat przekazują paczki podopiecznym
Bełchatowskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Bełchatowie. 6 grudnia
tego roku również przekazaliśmy podarunki świąteczne potrzebującym.
Okazją do spotkania i pomocy dla dzieci z Bełchatowskiego Centrum Interwencji

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

Kryzysowej i Resocjalizacji są Święta Bożego Narodzenia. Uczniowie gromadzą dary w
bibliotece szkolnej, przynosząc dla dzieci słodycze, maskotki, zabawki, książeczki do
czytania i kolorowania. W akcji biorą udział również nauczyciele, pracownicy szkoły,
Szkolny Klub Wolontariusza i Klub Przyjaciół Książki.
Czytaj całość

Wspomnienia ze szkolnej Wigilii
Multimedia
Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

W dniu 21.12.2017r. odbyła się uroczysta Wigilia dla nauczycieli i uczniów naszej szkoły.
Świąteczny program artystyczny przygotowały klasy: IIIs/w LO, IIw LO, IIp LO i IIIi TE
oraz nauczyciele Izabela Kurkowska, Agnieszka Jędrzejewska – Florczyk, Barbara Gajda,
Ks. Emanuel Stańczyk oraz Wiesław Stasiak.
Biblijnym rozważaniom o narodzinach Chrystusa towarzyszył wspólny śpiew kolęd,
prezentacja multimedialna o zwyczajach bożonarodzeniowych i słodki poczęstunek
Mikołaja. Piękny świąteczny klimat tej Wigilii będziemy jeszcze długo wspominać, a radość,
pokój i dobro płynące z Bożego Narodzenia niech towarzyszy nam każdego dnia 2018 roku.

Politechnika Łódzka

Czytaj całość

UWAGA!
W dniu 12 stycznia 2018 r. (piątek) zajęcia lekcyjne będą odbywać się wg poniższego
harmonogramu:

Facebook

Fabryka Inżynierów

Rozkład zajęć lekcyjnych.

Zakończenie Turnieju Halowego o Puchar Dyrektora ZSP nr
3
PERSPEKTYWY 2015

W czwartek 11.01.17 r. o godz. 11.40 na sali gimnastycznej odbędzie się wręczenie
nagród dla klas uczestniczących w Halowym Turnieju Piłki Nożnej.
Wszystkie klasy, które uczestniczyły w turnieju, otrzymają talon na pizze ufundowany przez
Radę Rodziców. Nagrody indywidualne i dla zwycięzców ufundowała Społeczna Akademia
Nauk. Puchar dla zwycięzców ufundował dyrektor Piotr Mielczarek.
Zapraszamy przedstawicieli klas po odbiór nagród.

OFERTA PRACY
OFERTA PRACY DLA MECHANIKÓW SAMOCHODOWYCH!

PKN

Wybierz studia

Firma Batis Sp. z o.o. poszukuje pracowników na stanowisko mechanik samochodowy pomocnik mechanika.

Powiat Bełchatowski

Kontakt:
P.P.H.U. Batis Sp. z o.o.
97-400 Bełchatów
ul. Przemysłowa 12
sso@batis.pl
tel. 517-180-099, +48 (44) 633-38-40 wew. 34

Uniwersytet Łódzki

Uwaga!!!

Kapitał Ludzki

Przypominamy o zbliżających się terminach rozpoczęcia kursów kwalifikacyjnych
prowadzonych w ramach projektu „Kosmiczna Wiedza”:
5 stycznia 2018 r. (piątek) o godzinie 16:00 w Centrum Kształcenia Praktycznego w
Bełchatowie (sala nr 18) rozpoczną się zajęcia III edycji kursu spawania.
8 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w „Autoszkole Hyży” (Bełchatów,
ul. Lipowa 6e) rozpoczną się zajęcia II edycji kursu kierowców-operatorów wózków
jezdniowych.

Moje finanse

Listy zakwalifikowanych wywieszone są w gablocie przy pokoju nr 33.
Obecność na zajęciach obowiązkowa.
Należy posiadać przy sobie dokument tożsamości.
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Binż

W dniu 22 grudnia 2017 r. (piątek) zajęcia lekcyjne będą odbywać się wg poniższego
harmonogramu:
Rozkład zajęć lekcyjnych.

Bezpieczny Stok
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EMTECH
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CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU ZAWODOWEGO
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU ZAWODOWEGO
W SESJI ZIMOWEJ 2018 – MODEL Z DOKUMENTEM NA KOMPUTERZE (dk) I
MODEL Z WYKONANIEM (w)
Część praktyczna egzaminu odbędzie się zgodnie z załączonym harmonogramem:
• B.05
• B.06
• B.18
• B.21
• B.30
• E.06
• E.07 TE
• E.07 ZSZ
• E.08
• E.12
• E.13
• E.14

• M.44
Na egzamin uczniowie zobowiązani są przyjść z dowodem tożsamości (np. dowód osobisty,
legitymacja uczniowska, paszport), na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.
Uczniowie powinni ze sobą zabrać czarny długopis.

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU ZAWODOWEGO
CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU ZAWODOWEGO
W SESJI ZIMOWEJ 2018
W dniu 11.01.2018 r. (czwartek)
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

odbędzie

się

część

pisemna

egzaminu

• godzina 10:00 - aula
- technik budownictwa z zakresu kwalifikacji wykonywanie robót murarskich i tynkarskich –
B.18 dla uczniów klasy III Be TE
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z zakresu kwalifikacji montaż
urządzeń systemów energetyki odnawialnej – B.21 dla uczniów klasy III Ee TE
- technik elektryk z zakresu kwalifikacji montaż i konserwacja maszyn i urządzeń
elektrycznych – E.07 dla uczniów klasy III De TE
- technik energetyk z zakresu kwalifikacji eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania
energii cieplnej – E.22
- technik informatyk z zakresu kwalifikacji montaż i eksploatacja komputerów osobistych
oraz urządzeń peryferyjnych – E.12
• godzina 10:00 – pracownia komputerowa
- technik górnictwa odkrywkowego z zakresu kwalifikacji eksploatacja złóż metodą
odkrywkową – M.10
• godzina 10:00 - przed aulą
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z zakresu kwalifikacji montaż
systemów suchej zabudowy – B.05 dla uczniów klasy II t ZSZ
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych z zakresu kwalifikacji wykonywanie robót
związanych z budową i remontem sieci komunalnych – B.08
- elektryk z zakresu kwalifikacji montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych –
E.07 dla uczniów klasy IIIb ZSZ
- ślusarz z zakresu kwalifikacji wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i
narzędzi – M.20
Czytaj całość

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU ZAWODOWEGO
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU ZAWODOWEGO
W SESJI ZIMOWEJ 2018 – MODEL Z DOKUMENTEM (d)
10 stycznia (środa) 2018 roku
godzina 9:00
• technik elektryk – kwalifikacja E.24 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji
elektrycznych (sala nr 2, przed aulą)
• technik górnictwa odkrywkowego – kwalifikacja M.10 – Eksploatacja złóż metodą
odkrywkową (sala nr 122)
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – kwalifikacja B.22 – Eksploatacja
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (sala nr 120)
godzina 13:00
• technik budownictwa – kwalifikacja B.33 – Organizacja i kontrolowanie robót
budowlanych (sala nr 122)
• technik elektronik – kwalifikacja E.20 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych (sala nr
122)
• technik górnictwa odkrywkowego – kwalifikacja M.41 – Organizacja i prowadzenie
eksploatacji złóż metodą odkrywkową (sala nr 120)
Czytaj całość

Konkurs

Zakończenie turnieju halowego o Puchar Dyrektora ZSP nr 3
15 drużyn, 132 uczestników, ponad 100 strzelonych bramek, kilkaset przepięknych
interwencji bramkarzy, 0 kontuzji to liczby ostatniego Halowego Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Dyrektora ZSP nr 3.
Na przełomie listopada i grudnia w sali gimnastycznej trwały zmagania piłkarskie między
klasami naszej szkoły. Losowanie nie było dla wszystkich szczęśliwe. O pechu może mówić
klasa II gt ZSZ. Los sprawił, że w półfinale spotkali się z późniejszymi zwycięzcami turnieju.
Mecz ten przez nauczycieli wf jak i kibiców został uznany przedwczesnym finałem.
Czytaj całość

Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym
14.12.2017 r. odbyły się w Zelowie Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym
chłopców i dziewcząt. Bezapelacyjnie najlepsi okazali się nasi uczniowie Michał Oracz
(IIgt) oraz Jakub Kowalczyk (IVi). Pokonali oni kolejno ZSP nr4 3:1 oraz ZSP Zelów
3:1. Zwycięstwem tym nasza drużyna zapewniła sobie miejsce w zawodach rejonowych.
Czytaj całość

36. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce
W środę 13 grudnia 2017 roku obchodziliśmy 36. rocznicę wprowadzenia Stanu
Wojennego w Polsce. W tym dniu w całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające
ofiary komunistycznych zbrodni. W naszym mieście centralne obchody religijnopatriotyczne odbyły się w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Bełchatowie.
Czytaj całość

Akademia Murowania
29 listopada 2017 r. odbyło się w naszej szkole szkolenie uczniów klasy 1 B TE w
ramach Akademii Murowania. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z przebiegiem
procesu budowania budynków w technologii YTONG i SILKA. Mogli też samodzielnie
przećwiczyć sposób układania bloczków, ich docinanie i szlifowanie. Ćwiczenia praktyczne
bardzo się uczniom podobały.
Czytaj całość

SZLACHETNA PACZKA W ZSP 3

Drodzy Uczniowie!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, zainspirowani ideą Szlachetnej Paczki, chcielibyśmy
przyłączyć się do wspierania jednej z bełchatowskich rodzin.
W tym celu w naszej szkole zostanie przeprowadzona zbiórka pieniędzy wśród uczniów i
pracowników.
Każdy najmniejszy gest może sprawić, że tegoroczne święta będą szczęśliwe i spokojne dla
najbardziej potrzebujących.
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Arkusze

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do zaangażowania się w
organizację szkolnego kolędowania dnia 21.12.2017.
Osoby chcące wystąpić w przedstawieniu (recytując wiersz bądź śpiewając
bożonarodzeniową kolędę, piosenkę świąteczną: indywidualnie, w duecie, w grupie)
prosimy o zgłaszanie się do pokoju nr 62 (do pani psycholog i pedagog).

Struktura

Samorząd Uczniowski

Organizacja
Tematy maturalne
Bibliografia
Plan prezentacji

UWAGA!
SAMORZĄD UCZNIOWSKI WRAZ Z OPIEKUNAMI
pragnie zaprosić wszystkich uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w Akcji Charytatywnej:
„KIERMASZ ŚWIĄTECZNYCH WYPIEKÓW”,
który odbędzie się we wtorek 19 grudnia od godz. 9.00
w holu przy recepcji szkoły.
Zachęcamy wszystkich do przygotowania świątecznych wypieków. W celu zgłoszenia chęci
udziału w akcji prosimy o kontakt z Panią Iwoną Krawczyk sala 1.

Opłata za egzamin
Deklaracje

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

Kierunki kształcenia
IV Liceum Ogólnokształcące

Konkurs
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Oferty pracy
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Warunki Ubezpieczenia

BIP

Opieka stomatologiczna
Szkolny zestaw podręczników
Rozkład jazdy PKS
Regulamin dziennika elektr.
Dni wolne od zajęć
Stypendia PGE

SAN

Procedura funkcjonowania ZSP1
Plan lekcji
Zastępstwa

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

KONTAKT

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

Multimedia
Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

Jesienne spotkania młodych krwiodawców
W dniu 24.11.2017 w naszej szkole odbyły się „Jesienne spotkania młodych
krwiodawców” organizowane przez POLSKI CZERWONY KRZYŻ i ZESPÓŁ SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH nr 3. W ramach akcji na terenie szkoły miała miejsce:
- Akcja Honorowego Krwiodawstwa
- Akcja Rejestracyjna potencjalnych dawców szpiku
- Sportowy Jarmark Krwiodawców
W akcji wzięli udział uczniowie ośmiu szkół: ZSP nr 4 Bełchatów, I LO Bełchatów, II LO
Bełchatów, III LO Bełchatów, LO im. Herberta w Bełchatowie, ZSO Zelów, ZSP nr 3
Bełchatów, ZSP Kleszczów. Zawodnicy „na wesoło” rywalizowali w konkurencjach
sportowych zorganizowanych na sali gimnastycznej oraz w zawodach strzeleckich, które
odbyły się na strzelnicy ZSP nr 3.

Politechnika Łódzka

Czytaj całość

Miejskie Obchody Święta Niepodległości 2017
W dniu 11 listopada 2017 r. Poczet Sztandarowy Szkoły uczestniczył w Miejskich
Obchodach Święta Niepodległości w Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika
w Bełchatowie.
Po uroczystościach delegacja ZSP Nr 3 złożyła kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy POW.
W Poczcie Sztandarowym szkołę godnie reprezentowali uczniowie klas II D i IV D TE.

Facebook

Fabryka Inżynierów

Czytaj całość

Europejskie kwalifikacje normą XXI w.
„Europejskie kwalifikacje normą XXI w. – zagraniczne staże zawodowe dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego”

PERSPEKTYWY 2015

W ZSP nr 3, ZSP Nr 4 w Bełchatowie oraz ZSP w Zelowie rozpoczęła się rekrutacja do
ostatniej edycji projektu pn. „Europejskie kwalifikacje normą XXI w. – zagraniczne
staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
bełchatowskiego” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

PKN

Czytaj całość

Mikołajki - fotorelacja

Wybierz studia

Mikołaje nie zawiedli. Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę. Zapraszamy do
obejrzenia fotorelacji.
Samorząd Uczniowski

Powiat Bełchatowski
Uniwersytet Łódzki

Moje finanse

Kapitał Ludzki

Czytaj całość

Halowy turniej piłki nożnej
PSWW HALLER
EFS

SchoolVision

"Andrzejki" w Domu Pomocy Społecznej
BTI

W czwartek 30 listopada 2017 roku odbyły się "Andrzejki" w Domu Pomocy
Społecznej w Bełchatowie zorganizowane przez członków Klubu Wolontariusza
działającego w naszej szkole. Były prezenty i życzenia urodzinowe dla podopiecznych domu
oraz muzyczna dedykacja dla nich. W rolę wodzireja wcielił się Szymon Juśkiewicz z klasy I
p LO, który zachęcił wszystkich do zatańczenia "belgijki" oraz do uczestniczenia w
"kalamburach". Mieszkańcy wzięli również udział w konkursie wiedzy, a także znajomości
smaków i zapachów. Cała impreza upłynęła tradycyjnie pod znakiem wspaniałej zabawy.
Organizatorkami były Agnieszka Jędrzejewska-Florczyk, Barbara Gajda oraz Anna Jaszczak.

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

Czytaj całość

Warto być dobrym

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

SEP

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau i łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski wręczyli w
piątek 17.11.2017r. dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Stypendia Prezesa
Rady Ministrów mogą otrzymać uczniowie szkół, w których nauka kończy się egzaminem
maturalnym, jeśli spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1. Otrzymali promocję z wyróżnieniem (średnia ocen z zajęć obowiązkowych nie niższa niż
4,75 oraz bardzo dobra ocena z zachowania) oraz najwyższą w danej szkole średnią ocen.
2. Wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w
niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy – wyniki co najmniej dobre.
W bieżącym roku szkolnym w naszym województwie stypendia Prezesa Rady Ministrów
otrzymywać będzie 230 uczniów. Wśród wyróżnionych znaleźli się nasi uczniowie: Renata
Książczyk oraz Samuel Strąk. Serdecznie gratulujemy!

Haering

Czytaj całość

Konkurs "Internet kluczem do wiedzy"
PaT

Projekt z klasą

W dniu 24 listopada 2017 roku w naszej szkole odbył się konkurs „Internet kluczem
do wiedzy” dla uczniów klas pierwszych. Konkurs odbył się w dwóch etapach: pierwszy
(eliminacje) w formie testu składającego się z 40 pytań, a drugi (finał) z 4 zadań
sprawdzających umiejętności praktyczne uczniów.
Laureatami konkursu zostali uczniowie:
I miejsce: Zowczak Dawid kl. Ii TE
II miejsce: Krasoń Jakub kl. Ii TE
III miejsce: Wojciechowski Mateusz kl. Ii TE
IV miejsce: Piątkowski Bartosz kl. Ii TE
V miejsce: Pietrzyk Damian kl. Ii TE
VI miejsce: Wlazło Kacper kl. Id TE

Humax

Elbud

Gratulujemy!!!
Czytaj całość

Uniwersytet zawsze otwarty

Bezpieczny Stok

Dnia 28.11.2017 uczniowie naszej szkoły z klas: I i TE, III i TE, II Ee TE i II Ae TE w
ramach projektu „Uniwersytet zawsze otwarty” odwiedzili wydział filologiczny
Uniwersytetu Łódzkiego przy ulicy Pomorskiej w Łodzi. Podczas wizyty uczniowie zostali
oprowadzeni po budynku i zwiedzili sale zajęć, bibliotekę wydziału oraz aule wykładowe.
Następnie uczniowie wzięli udział w zajęciach praktycznych z kultury amerykańskiej.
Tematem zajęć była geneza święta dziękczynienia oraz czarnego piątku (Thanksgiving Day
and Black Friday).

Binż

Czytaj całość

III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Energetyce Odnawialnej

EMTECH

Hager

Bezpieczne wakacje

Krajowa Mapa Zagrożeń

Biblioteka

Praktyki i staże

Czytaj całość

Izodom 2000 Polska

W dniu 22 listopada 2017 r. klasa 1B TE wraz z opiekunami, panią Agatą Stańczak i
panią Joanną Naporą, uczestniczyła w szkoleniu w firmie zajmującej się produkcją
pustaków styropianowych Izodom 2000 Polska Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli. Na
początku uczniowie wysłuchali wykładu dotyczącego samego wyrobu, jego zalet, produkcji i
zastosowania. Potem zwiedzali linię produkcyjną. W zakładzie uczniowie mieli okazję
samodzielnie przekonać się, że technologia szalunku traconego z pustaków styropianowych
jest bardzo lekka i łatwa w montażu. Cały wyjazd zwraca uwagę, nie tylko uczniów na
zagadnienia dotyczące budowania domów energooszczędnych, pasywnych i konieczność
oszczędzania energii.
Czytaj całość

UWAGA!!!
REKRUTACJA DO KOLEJNYCH EDYCJI KURSÓW I SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU
„KOSMICZNA WIEDZA”.

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2017
Symulacyjna gra ekonomiczna
Z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości oraz programu „Otwarta Firma” w
dniu 16.11.2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w symulacyjnej grze
ekonomicznej.
W trakcie rozgrywek gracze wcielali się w role historycznych przedsiębiorców. Produkowali,
handlowali z innymi graczami na jarmarkach i gromadzili towary niezbędne do
zrealizowania wypraw handlowych do wybranych miast Europy. Gra służyła
zaprezentowaniu i analizie podstawowych zjawisk rynkowych (np. spółka, klaster,
konkurencja, współpraca) oraz integracji grupy poprzez luźną rozgrywkę.
Czytaj całość

Święto Niepodległości
Chcąc przybliżyć młodzieży naszej szkoły historię i dzieje Święta Niepodległości, nauczyciele
przygotowali nietypową lekcję historii. Lekcję poprowadził nauczyciel historii pan Piotr
Langkamer, podczas której przedstawił „drogę” do niepodległości naszej ojczyzny
i innych krajów europejskich. Omówił rolę, jaką w tej „drodze” odegrały ważne
postacie z naszej historii, w tym Marszałek Józef Piłsudski.
Przedstawił także historię Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie, a także miejsce
spoczynku bohaterów narodowych w innych krajach europejskich: Francji, Anglii, Włoszech
oraz Stanów Zjednoczonych.
Dzień 11 listopada został ustanowiony świętem państwowym po raz pierwszy dopiero
w 1937 roku. W czasie II wojny światowej oraz w czasie rządów komunistycznych (do
1989) obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą
Sejmu, przywrócono obchody tego święta. Od tego roku Święto Niepodległości jest
najważniejszym świętem państwowym.
W uroczystości uczestniczyli uczniowie z klas pierwszych LO i TE. Nauczyciele
odpowiedzialni za przygotowanie uroczystości: P. Langkamer, I. Kulik, A. Chudzik,
S. Grzelczak, M. Mik.

Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej chłopców
W dniu 20.11.2017 r. w Kleszczowie obyły się Mistrzostwa Powiatu Szkół
Ponadgimnazjalnych w piłce ręcznej chłopców. Zawody organizowane były w
ramach Licealiady 2017/18 i wzięło w nich udział 5 drużyn z naszego powiatu: ZSP nr 4,
ZSP nr 3, II LO B-tów, I LO B-tów, ZSP Kleszczów. Reprezentacja chłopców z naszej szkoły
rozegrała trzy bardzo zacięte i bardzo wyrównane pojedynki i uplasowała się na III
miejscu.
Czytaj całość

Zawody sportowe w piłkę ręczną
W dniu 13.11.2017 r. uczennice naszej szkoły wzięły udział w turnieju piłki ręcznej, w
Kleszczowie. Zawody zostały zorganizowane w ramach Licealiady 2017/18. Wzięło w
nich udział 6 drużyn z naszego powiatu: I LO B-tów, II LO B-tów, ZSP nr3 B-tów, ZSP nr4
B-tów, ZSP Kleszczów i ZSP Szczerców.
Nasze zawodniczki rozegrały trzy spotkania: II LO - ZSPnr3 (5:2), ZSPnr3 - ZSP Szcz-ców
(9:2) i ZSPnr3 - ZSPnr4 (5:3) i po zaciętych i emocjonujących pojedynkach wywalczyły III
miejsce.
Czytaj całość

Jesienne spotkania młodych krwiodawców

Program spotkania
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XXXI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Arkusze

W piątek 17 listopada 2017 r. w sali 120 o godz. 9.40. odbędą się szkolne zawody XXXI
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.
Zapisy u pani Joanny Napory. Zapraszamy.

Struktura

Szczegóły:
https://www.olimpiadabudowlana.pl/

Organizacja
Tematy maturalne
Bibliografia

Warsztaty językowe z gościem ze Szwajcarii!

Plan prezentacji

Dnia 6 listopada 2017 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty języka angielskiego, które
przeprowadził nasz gość ze Szwajcarii, Daniel Jordi. Na co dzień Daniel pracuje jako
business coach pomagając małym i dużym firmom w rozwoju, dlatego też spotkanie z
naszą młodzieżą było dla niego niemałym wyzwaniem, ale jednocześnie przyjemnością.
Uczniowie naszej szkoły mieli szansę obcować z żywym językiem obcym, poznać kulturę i
obyczaje panujące w Szwajcarii, a przede wszystkim użyć języka angielskiego w codziennej
konwersacji. Motywem przewodnim tego spotkania było szukanie odpowiedzi na takie
pytania jak: What would you like to do after leaving school? What is the most important in
your life? Where would you like to work, in a company or in your own business? Uczniowie
wraz z nauczycielami języka angielskiego z chęcią włączyli się w dyskusję z naszym
gościem, a także opowiedzieli coś o sobie i swoim kraju. Całe wydarzenie zorganizowała p.
Monika Gawęda, za co serdecznie dziękujemy. Miejmy nadzieję, że Pan Daniel Jordi jeszcze
do nas zawita, bo bardzo ciepło wspomina naszą młodzież i grono pedagogiczne.

Opłata za egzamin
Deklaracje

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin
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Szkolny Konkurs na Elektroniczne Ozdoby Świąteczne
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KONTAKT

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

REGULAMIN KONKURSU "Elektroniczne ozdoby świąteczne" organizowanego przez Szkolne
Koło SEP przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie.

THE BEAR THEATRE
THE BEAR THEATRE – angielski teatr edukacyjny w naszej szkole

Multimedia
Film promocyjny
Filmy

03.11.2017 na zaproszenie p. Iwony Krawczyk gościliśmy w naszej szkole angielski teatr
edukacyjny THE BEAR THEATRE. Uczniowie klas: I i TE, II i TE, III i TE, II Ae TE oraz IV
Be/m obejrzeli przedstawienie pod tytułem „The Let's Go Travel Show”. Interaktywne
przedstawienie w bardzo humorystyczny sposób pokazało naszym uczniom życie w Wielkiej
Brytanii. Nie zabrakło również elementów historycznych i politycznych.

Politechnika Łódzka

Czytaj całość

Dziennik elektroniczny

POWIATOWE CENTRUM SPORTU
Otwarcie sezonu zimowego na lodowisku powiatowym.

Fabryka Inżynierów

Oferta pracy
Inwentaryzator w Leroy Merlin w Bełchatowie.

Facebook

KURS PRZYGOTOWAWCZY Z MATEMATYKI
INSTYTUT MATEMATYKI POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
zaprasza na
KURS PRZYGOTOWAWCZY Z MATEMATYKI
w zakresie podstawowym i rozszerzonym

PERSPEKTYWY 2015

PKN

DLA KANDYDATÓW NA STUDIA TECHNICZNE I MATEMATYCZNE

Powiat Bełchatowski

Zajęcia odbywać się będą w soboty w godz. 10:00 – 12:00
w salach A0, A1, A6, ul. Dąbrowskiego 73.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 18 listopada 2017 roku.
Zajęcia poprowadzą pracownicy Instytutu Matematyki Politechniki Częstochowskiej.
Udział w kursie jest bezpłatny.
Rejestracja na zajęcia do dnia 10.11.2017 r. pod adresem www.im.pcz.pl.
dodatkowych informacji udziela sekretariat Instytutu Matematyki tel. 34-3250324.
Terminarz i tematyka spotkań dostępne są na stronie internetowej
Instytutu Matematyki www.im.pcz.pl oraz na naszym
profilu facebook: www.facebook.com/matpcz.

Wybierz studia

Serdecznie zapraszamy!

Uniwersytet Łódzki

Internet kluczem do wiedzy

Moje finanse

Kapitał Ludzki

PSWW HALLER
EFS

Olimpiada Cyfrowa
SchoolVision

BTI

Do 16 listopada trwa rejestracja uczestników i uczestniczek do Olimpiady Cyfrowej
pod adresem: www.olimpiadacyfrowa.pl/zglos/olimpiada/. To konkurs interdyscyplinarny,
zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, sprawdzający kompetencje
cyfrowe uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Jego organizatorem jest fundacja
Nowoczesna Polska.
Celem olimpiady jest kształtowanie świadomych użytkowników mediów cyfrowych, czyli
takich, którzy są krytycznymi odbiorcami informacji i którzy rozumieją język mediów.
Przestrzegają standardów etycznych oraz dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci. W sposób
przemyślany kształtują swój wizerunek i relacje. Świadomi użytkownicy są kreatywni,
potrafią tworzyć komunikaty z użyciem nowoczesnych narzędzi, przetwarzać je i
prezentować efekty swojej pracy. Dostrzegają i rozumieją prawne i ekonomiczne aspekty
działania mediów.
Czytaj całość

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

Wycieczki do firmy COLEP w Kleszczowie

SEP

Warto być dobrym

W dniu 11 października 2017 roku uczniowie klas czwartych technikum energetycznego
uczestniczyli w wycieczce do firmy COLEP. Przedstawiciel firmy zaproponował program
wycieczki:
- prezentacja firmy,
- zwiedzanie linii produkcyjnej i poznanie technologii stosowanych w procesach
produkcyjnych,
- zapoznanie z ofertą pracy w firmie COLEP.
Czytaj całość

UWAGA!

Haering

Humax
PaT

Projekt z klasą

Serdecznie zapraszamy do udziału w XX edycji Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i
Elektronicznej „EUROELEKTRA”.
Zawody I stopnia – eliminacje szkolne, odbędą się 08.11.2017 (środa) o godz. 9.00
w sali nr 11.
Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Pani Anity Chudzik – elektronicy,
Elżbiety
Murlikiewicz lub Damiana Maślanki – elektrycy.

Elbud

UWAGA!
W dniu 31 października 2017 r. (wtorek) zajęcia lekcyjne będą odbywać się wg
poniższego harmonogramu:

Binż

Rozkład zajęć lekcyjnych 31 X 2017

Bezpieczny Stok

Bezpieczne wakacje

Halowy turniej piłki nożnej
Nauczyciele wychowania fizycznego zapraszają do udziału uczniów naszej szkoły w
Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora ZSP nr 3 Piotra Mielczarka.
Celem zawodów jest popularyzacja piłki nożnej i propagowanie aktywnej formy
wypoczynku. Turniej rozegrany zostanie systemem pucharowym w terminie 15.11.201722.12.2017r. Ilość zawodników w drużynach - max. 12 osób/możliwe składy mieszane,
podczas meczu – pięciu zawodników, czas gry 2 x 10 min. (finały i półfinały 2x15 min.).
Mecze rozgrywane będą od godz. 14. Zainteresowane klasy prosimy o zgłaszanie drużyn u
swoich nauczycieli wychowania fizycznego. Prosimy o dostarczenie listy zawodników i
wskazanie kapitana drużyny (należy podać numer telefonu). Na drużyny uczestniczące w
turnieju czekają nagrody. Wzorem ubiegłego roku zwycięska drużyna będzie mogła
zmierzyć się z Drużyną Gwiazd złożoną z nauczycieli ZSP nr 3 i CKP. Dodatkowe
informacje można uzyskać u sędziego turnieju p. Marka Polaka - poniedziałek 13.20 -14.55
i piątek 9.40 i 10.25.

EMTECH

Hager

REKRUTACJA DO V EDYCJI SZKOLENIA Z ZAKRESU IPC
Krajowa Mapa Zagrożeń

Praktyki i staże

Zainteresowani uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w
Bełchatowie ponownie mają szansę zdobyć w szkole umiejętności poszukiwane na rynku
pracy w zakresie zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych.
Od 26 października do 10 listopada 2017 r. trwać będzie nabór do V edycji
szkolenia z zakresu IPC.
Uczestnikami projektu mogą być uczniowie lub uczennice ZSP nr 3 w Bełchatowie uczący
się w zawodzie technika:
- urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
- elektronika,
- elektryka,
- informatyka.
Czytaj całość

KOSMICZNA WIEDZA

Biblioteka

Rekrutacja rozpoczęta
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie uczestnika projektu
Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 1 - zaświadczenie o wysokości dochodów
Załącznik nr 2 - oświadczenie osoby niezarejestrowanej
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na udostępnienie swojego wizerunku

PRACA DLA SPAWACZY MAG 135
Oferujemy stabilną pracę dla Spawaczy MAG 135, bez delegacji.
Możliwe miejsca pracy: Wieluń, okolice Bełchatowa lub Kluczbork.
Zapewniamy
dofinansowanie
do
obiadów
w
stołówce
zakwaterowanie.

firmowej,

możliwe

Możliwość pracy na podstawie umów o pracę lub zlecenie lub na działalności gospodarczej.
Przy umowie o pracę lub zlecenie zapewniamy od 4000 zł brutto / miesiąc.
Na działalności od 5000 zł NETTO / miesiąc.
Wynagrodzenie wypłacane zawsze terminowo.
Istnieje możliwość zatrudnienia osób bezpośrednio po kursach – do przyuczenia pod
okiem wykwalifikowanych spawaczy.
Zainteresowane osoby Prosimy o kontakt pod numerem tel. 604 208 872.
Natomiast aktualne certyfikaty razem z CV Proszę kierować
praca@pmproject.pl.

na

adres:

"SEMPER FIDELIS" - rekonstrukcja historyczna
W sobotę (7.10.2017) odbyła się inscenizacja historyczna „Semper Fidelis – Zawsze
Wierni”, zorganizowana w ramach obchodów Dnia Patrona przez naszą szkołę we
współpracy ze Starostwem Powiatu Bełchatowskiego oraz grupą rekonstrukcji historycznej
Infanterie-Regiment 73.
Pogoda dopisała, publiczność nie zawiodła, a widowisko starannie i zgodnie z realiami
historycznymi zostało przedstawione przez blisko 80 rekonstruktorów i statystów
odtwarzających ludność cywilną, która prawie w całości składała się z uczniów i nauczycieli
ZSP nr 3 oraz ich rodzin. Efekty pirotechniczne, samolot, umundurowanie i wyposażenie
polskich i niemieckich żołnierzy oraz sceny, które autentycznie miały miejsce podczas
pierwszych dni września 1939r., opatrzone komentarzem lektora znanego jako „Irytujący
Historyk” i wzbogacone oprawą słowno-muzyczną, stworzoną specjalnie na tę okazję, nie
tylko pomogły widzom przenieść się w czasie, ale również dostarczyły niezapomnianych
wrażeń i wzruszeń.
Czytaj całość

Test sprawności fizycznej dla klas pierwszych liceum
Wszystkich uczniów klas pierwszych liceum zapraszamy do udziału w teście
sprawności fizycznej. Test przeprowadzony zostanie na lekcjach wychowania fizycznego
w dniach od 23 do 27.10.2017 r. Zadaniem uczestników testu będzie pokonanie toru
przeszkód, który jest wykorzystywany podczas egzaminów kwalifikacyjnych dla osób
ubiegających się o pracę w Policji. Uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli

podejść do testu wraz ze swoją klasą, będą mogli skorzystać z szansy zmierzenia się z nim
w innym terminie (listopad 2017 r.). Zainteresowanych prosimy o kontakt z
organizatorem testu – Panem Markiem Polakiem.
W styczniu 2018 r. odbędą się zawody szkolne, w czasie których wyłonieni zostaną
mistrz i mistrzyni szkoły w teście sprawności fizycznej. Na zwycięzców styczniowych
zawodów czekają ciekawe nagrody.

XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego TĘCZA
Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej POKOLENIE, jak co roku,
ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnej, XV edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego TĘCZA.
Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej (bez pomocy osób
trzecich) pracy plastycznej na temat "Świat w kolorach". Dopuszcza się następujące
formy prac indywidualnych:
• rysunek (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką,
• praca malarska (format A4 lub A3) wykonana dowolną techniką,
• wycinanka, wydzieranka, kolaż (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką,
• zestaw fotografii (3-5 zdjęć) dowolnego formatu;
Czytaj całość

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej stał się okazją, aby przypomnieć o roli tych wszystkich,
którzy pełnią niezwykle ważną funkcję w życiu młodych ludzi – są przewodnikami,
ujawniają pasje, odkrywają talenty, pomagają poznawać świat, inspirują i motywują do
podejmowania wyzwań, są współautorami uczniowskich sukcesów. Dlatego 13
października odbyło się spotkanie i koncert przygotowany przez uczniów naszej szkoły.
Został on zadedykowany wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pracownikom
administracji i obsługi. Uczniowie ofiarowali nauczycielom bukiet melodii wraz z odrobiną
wzruszeń.
Czytaj całość
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Misja szkoły
„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom
XXI wieku”
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Relacja z biegu pierwszoklasistów
W dniu 10 października 2017 roku przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 odbył
się bieg pierwszoklasistów. W końcu udało się przeprowadzić zawody. Uczestnicy mieli
do pokonania dystans 1 Energola, dużo czy mało? Zależy od osiągniętego miejsca.
Odkrywając tajemnicę długości biegu. Było to 1200m. Niesprzyjająca aura wystraszyła
wielu potencjalnych zwycięzców, którzy mogli zdobyć super cenne nagrody od Pana
Dyrektora. Mimo tego część młodzieży nie zraziła się i wzięła udział w tej "fascynującej"
rywalizacji. Do faworytów "koniecznie" zaliczaliśmy Wiktorię Konieczną z klasy 1PW,
która okazała się najlepsza w powiatowych, indywidualnych biegach przełajowych i zapisała
się jako pierwsza w historii szkoły wśród dziewcząt zdobywając drugie miejsce w
zawodach wojewódzkich w ramach Licealiady w Uniejowie. Biorąc pod uwagę fakt,
że jest dopiero w pierwszej klasie, ma szansę cały czas poprawiać swoje rekordy.

SAN

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
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Zrealizowane

Multimedia
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ZAKOPANE
Na trwającą trzy dni wycieczkę (5-7.10.2017) do „stolicy Tatr” wybrali się uczniowie z
klasy IV Ie Technikum Energetycznego. Z Piotrkowa do Krakowa - pociągiem, dalej
autobusem do Zakopanego, gdzie dotarli w czwartek po południu. Już pierwszego dnia
wyruszyli na górski szlak prowadzący do Hali Kondratowej. Prawdziwym wyzwaniem był
jednak drugi dzień – marsz nad Czarny Staw Gąsienicowy w zimowej aurze. W drodze
powrotnej odwiedzili Schronisko Murowaniec, aby na chwilę odpocząć i skosztować
gorących napojów. Do domu wracali zmęczeni, ale nadal w świetnym nastroju.

Politechnika Łódzka

Czytaj całość

XLIV OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Dziennik elektroniczny

Serdecznie zapraszamy do udziału w XLIV edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej.
Eliminacje szkolne (zawody I stopnia) odbędą się w piątek 20 października 2017 r. o
godz. 9.00. Ze względów organizacyjnych (przygotowanie sal i zestawów testów) prosimy
o zgłoszenie swojego udziału do wtorku (17 X) do nauczycieli przedmiotów
zawodowych (p. E. Murlikiewicz - elektrycy, p. S. Grzelczak - mechanicy, p. J. Napora technik budownictwa) lub bezpośrednio do pani Anity Chudzik.
Czytaj całość

Facebook

Fabryka Inżynierów

Oferta pracy
Firma MAJAMI Sp. z o.o. Sp.k.
Poszukuje kandydatów na stanowisko:
Magazynier/Operator wózka widłowego
Miejsce pracy: Bełchatów

PKN

Czytaj całość

PERSPEKTYWY 2015

OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA
PROJEKT DLA CIEBIE
GWARANTUJĄCY
ZDOBYCIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO
Zapraszamy do udziału w programie unijnym współfinansowanym z Europejskiego
Funduszu Społecznego, dzięki któremu uzupełnisz lub podniesiesz swoje kwalifikacje.

Wybierz studia

Czytaj całość

Stypendia św. Mikołaja Fundacji Świętego Mikołaja
Powiat Bełchatowski

W naszej szkole uczniowie mogą otrzymać stypendium św. Mikołaja. Regulamin
stypendium, wniosek dla ucznia, zasady dokumentowania i obliczania dochodu, karta oceny
ucznia
oraz
inne
materiały
dostępne
są
na
stronie
internetowej:
https://stypendia.mikolaj.org.pl.

Uniwersytet Łódzki

UWAGA!!!!
Wnioski składamy do środy 11.10.2017 r. do gabinetu nr 62.
Z uwagi na termin składania wniosków proszę o pilny kontakt zainteresowanych
stypendium uczniów.
Koordynator – Agnieszka Jędrzejewska-Florczyk (psycholog szkolny)
Czytaj całość

Moje finanse

Kapitał Ludzki

Reaktywacja szczęśliwego numerka!
Od dnia dzisiejszego losujemy szczęśliwy numerek, który zwalnia ucznia z odpowiedzi
ustnej! Codziennie rano wyznaczona osoba z Samorządu Uczniowskiego w obecności
nauczyciela przed godziną 8.00 losuje szczęśliwy numerek.
Powodzenia.

LIGA LEKKOATLETYCZNA
EFS

2 października odbyły się na naszym stadionie Powiatowe Zawody Lekkoatletyczne
dziewcząt i chłopców. Dziewczyny z naszej szkoły zajęły 3 miejsce zdobywając 981
punktów. Trzech punktów zabrakło im do awansu na zawody rejonowe. Najbardziej
wartościowy wynik osiągnęła Wiktoria Konieczna przebiegając 400m w 61,5 sek. co dało
naszej drużynie 138 pkt. Barw naszej drużyny broniły: Nikola Dębska, Nina Terkiewicz,
Natalia Dziewięcka, Wiktoria Konieczna, Dominika Strzelczyk, Natalia Biegańska, Aleksandra
Paszkiewicz, Patrycja Goździewicz, Paulina Gołuch, Patrycja Walos, Natalia Bator i Patrycja
Bożek.
Lepiej spisali się chłopcy, którzy zajęli 2 miejsce zdobywając 1024 punkty i awansowali do
zawodów rejonowych w Piotrkowie Tryb. Najwartośćiowszym rezultatem popisał się
Szymon Woźniak przebiegając 100m w 11,3 sek. co dało drużynie 153 pkt.

PSWW HALLER

Czytaj całość

SchoolVision

Bieg pierwszoklasistów
Bieg pierwszoklasistów o puchar dyrektora szkoły planowany na 5 października nie odbył
się z powodu złej pogody. Bieg odbędzie się 10 października o godz. 12.30.

BTI

Zaproszenie
Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie zaprasza na inscenizację
historyczną bitwy z 1939 roku, która odbędzie się dnia 07.10.2017 r. o godz.
15.30.

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

Warto być dobrym

SEP

Haering

Humax
PaT

Elbud

Projekt z klasą

Binż

Zaproszenie do udziału w zawodach Strzeleckich
Bezpieczny Stok

Zapraszamy osoby chętne do udziału w zawodach Strzeleckich z okazji Dnia Patrona
Szkoły gen. L. Czyżewskiego.
Zawody odbędą się dn. 7.10.2017 r. o godz. 13.00 w Strzelnicy ZSP Nr 3 w
Bełchatowie.
Zgłoszenia prosimy przesłać na adres mailowy: bogacka.j@gazeta.pl, lub bezpośrednio do
p. J. Bogackiej i K. Zwolińskiej (pokój nauczycieli wychowania fizycznego) do dn.
5.10.2017 r.
Liczba miejsc ograniczona (max 30 osób). Liczy się kolejność zgłoszeń.

EMTECH

Szkolny Klub Wolontariusza
Bezpieczne wakacje

Krajowa Mapa Zagrożeń

W czwartek 21 września Szkolny Klub Wolontariusza przywitał jesień wraz z
mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie. Imprezę poprowadziła Pani
Barbara Gajda oraz Agnieszka Jędrzejewska-Florczyk. Były życzenia, prezenty dla
podopiecznych obchodzących urodziny, a Pani Anna Jaszczak zadedykowała im piosenkę w
swoim wykonaniu jako upominek muzyczny. Oprawą muzyczną zajęli się uczniowie naszej
szkoły, którzy w rytm szlagierów muzyki biesiadnej tańczyli wraz z podopiecznymi. Odbyły
się również jesienne konkursy. Natomiast ksiądz Emanuel Stańczyk zachęcił mieszkańców
do wspólnej modlitwy oraz zaprezentował kilka utworów religijnych motywując wszystkich
do wspólnego śpiewu z gestami. Jak zwykle podczas naszych spotkań w DPS panowała
wspaniała atmosfera radości i zabawy.
Czytaj całość

Targi Pracy
Praktyki i staże

W dniu 27.09.2017 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Targach Pracy,
organizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim i
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bełchatowie. Oto krótka fotorelacja z tego
wydarzenia.
Czytaj całość

Wycieczka edukacyjna na ENERGETAB 2017
W dniu 12 września 2017 r. uczniowie klas II D TE oraz II bh/B i III B ZSZ odwiedzili
Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2017. ENERGETAB 2017
to największe w Polsce targi w branży elektroenergetycznej, na których 709 wystawców z
23 krajów Europy i Azji, a także Egiptu zaprezentowało swoje najnowsze produkty. Gama
prezentowanych urządzeń i aparatów była bardzo szeroka: od stacji transformatorowych,
rozdzielnic, wyłączników po aparaty i systemy nadzoru, ochrony odgromowej, pomiarów i
zabezpieczeń, maszty oświetleniowe i oprawy, kable i przewody, agregaty prądotwórcze i
urządzenia UPS, pojazdy specjalistyczne dla energetyki, a także roboty. Każdy mógł znaleźć
interesujące go nowości.
Czytaj całość

78. rocznica wybuchu II wojny światowej
17 września 2017 r. w Klukach odbyły się uroczystości w związku z 78. rocznicą
wybuchu II wojny światowej. Przedstawiciele Grona Pedagogicznego oraz poczet
sztandarowy naszej szkoły w składzie: Oskar Marciniak (II d TE), Paweł Drozdek (III c/d

Hager

Biblioteka

TE), Filip Kurzawa (IV c/d TE) oraz Łukasz Niewiadomski (IV d TE), wzięli udział w
uroczystościach.
Na obchody uczczenia pamięci żołnierzy polskich poległych w obronie ojczyzny zaprosili:
Wójt Gminy Kluki Karol Sikora, Starosta Bełchatowski Waldemar Wyczachowski oraz
Proboszcz Parafii NMP Królowej Polski w Klukach ks. Krzysztof Nalepa.
Czytaj całość

Salony Maturzystów
We wtorek 26 września uczniowie wszystkich klas maturalnych naszej szkoły uczestniczyli
w Salonach Maturzystów Łódź 2017.
Tegoroczny Łódzki Salon Maturzystów odbywał się na Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu Łódzkiego. Uczniowie mieli możliwość spotkań z ekspertami Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej, którzy dedykowali przyszłorocznym maturzystom ponad 30 godzin
wykładów o obowiązkowych i dowolnie wybieranych, popularnych przedmiotach. Nasi
uczniowie uczestniczyli w wykładach: Matura z języka polskiego w 2018 roku oraz Matura z
matematyki w 2018 roku.
Czytaj całość

Bieg pierwszoklasistów

UWAGA!
Zapraszamy wszystkich uczniów chętnych do pracy w SAMORZĄDZIE UCZNIOWSKIM
na spotkanie dn. 28.09.2017 r. godz. 11.30, sala 11.

TARGI PRACY
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na TARGI PRACY,
które odbędą się 27 września 2017r. o godz. 10.00 w Bursie Szkolnej przy ulicy
Czaplinieckiej 66 w Bełchatowie.
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Ogłoszenie

Historia
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KOMUNIKAT
W dniu 20.09.2017 r. o godzinie 17.00 w auli szkolnej odbędzie się spotkanie dyrekcji
szkoły z rodzicami uczniów klas I LO, TE i BS I St.
Następnie odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

Kontakt

Uwaga!!!
W dniu 19.09.2017 r. (wtorek) o godz. 15.00 rozpoczną się zajęcia II edycji KURSU
SPAWANIA.

IV Liceum Ogólnokształcące

KOMUNIKAT

Technikum Energetyczne

W dniu 18.09.2017 r. (poniedziałek) w sali nr 11 odbędzie się szkolenie z zakresu
procedur maturalnych dla uczniów klas III LO i IV TE:
• 6 godz. lekcyjna – III s/w LO, IV c/d, IV g/e, IV i TE
• 7 godz. lekcyjna – IV b/m, IV d TE, III p LO.
Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele, którzy w tym czasie mają lekcje w danym
oddziale.
Prosimy o punktualne przybycie na spotkanie.

Oferty pracy

Informatory

Struktura

Lista osób zakwalifikowanych do II edycji KURSU SPAWANIA.

Branżowa Szkoła I Stopnia

Terminarz

W dniu 21.09.2017 r. o godzinie 17.00 w auli szkolnej odbędzie się spotkanie dyrekcji
szkoły z rodzicami uczniów klas II – III LO, II – IV TE i II – III ZSZ.
Następnie odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

Uwaga!

Kierunki kształcenia

Egzamin maturalny

Arkusze

Pedagog, psycholog

Rekrutacja

Egzaminy maturalne

KOMUNIKAT

O szkole

Bibliografia
Plan prezentacji
Opłata za egzamin
Deklaracje

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

CKE

Dla ucznia i rodziców
Ochrona Danych Osobowych
Program wych.-prof.

UWAGA!
Nabór na II edycję KURSU SPAWACZA został przedłużony. Informacje w pokoju 33.

Samorząd Uczniowski

KURS SPAWACZA - NABÓR NA II EDYCJĘ!!!

Dla rodziców

REKRUTACJA DO II EDYCJI KURSÓW Z ZAKRESU SPAWANIA BLACH I RUR METODĄ MAG
135.

Kalendarz roku szkolnego
Warunki Ubezpieczenia
Opieka stomatologiczna
Szkolny zestaw podręczników
Rozkład jazdy PKS
Regulamin dziennika elektr.

KOMUNIKAT

Obchody 78 rocznicy obrony Gór Borowskich

Stypendia PGE

Poczet Sztandarowy Szkoły uczestniczył w obchodach rocznicowych obrony Gór Borowskich
w dniach:
02.09.2017 r. – w Grocholicach.
03.09.2017 r. – na Górze Borowskiej.
Po uroczystościach delegacja ZSP Nr 3 złożyła kwiaty pod pomnikami poległych.
W Poczecie Sztandarowym szkołę godnie reprezentowali uczniowie klas IIICD/D i IVD
technikum.

Plan lekcji
Zastępstwa

OKE

BIP

Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie w sesji zimowej 2018 roku przez uczniów (absolwentów) upływa 10 września
2017 r.
Miejsce składania deklaracji: kierownik zajęć praktycznych (pokój nr 29) lub sekretariat
szkoły.

Dni wolne od zajęć

Procedura funkcjonowania ZSP1

SAN

Czytaj całość

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

KONTAKT

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
W dniu 04.09.2017 r. o godz. 9.00 w auli szkolnej odbędzie się uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego 2017/2018. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przybycia na aulę o

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

godz. 8.45. Następnie odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami klas w salach
lekcyjnych.

Uroczystości wrześniowe

Multimedia

Politechnika Łódzka

Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

Fabryka Inżynierów

Facebook

PKN
PERSPEKTYWY 2015

Wybierz studia

Powiat Bełchatowski
Uniwersytet Łódzki

Zebranie Rady Pedagogicznej
Kapitał Ludzki

W dniu 31 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 11 odbędzie się
zebranie Rady Pedagogicznej.

Moje finanse

List Minister Edukacji Narodowej
Warszawa, 25 sierpnia 2018 roku
Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół,
Nauczyciele,
Rodzice i Uczniowie,

EFS

SchoolVision

Czytaj całość

Termin odbioru świadectw i dyplomów zawodowych

BTI

PSWW HALLER

przed nami początek nowego roku szkolnego 2017/2018. Czas wytężonej, ale także
satysfakcjonującej pracy.
1 września br. rozpoczynamy wprowadzanie nowych rozwiązań w systemie edukacji, które
były oczekiwane zarówno przez rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, jak i
samorządowców.
W roku szkolnym 2017/2018 szczególny nacisk kładziemy na wdrażanie nowej
podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz podniesienie jakości edukacji
matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. Szczególną uwagę środowiska
oświatowego będę chciała zwrócić na wzmocnienie wychowawczej roli szkoły oraz
bezpieczne korzystanie uczniów z internetu. Zależy mi również na wprowadzeniu
doradztwa zawodowego do wszystkich szkół i placówek oświatowych oraz na
usprawnieniu edukacji włączającej.

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające
kwalifikacje zawodowe wydawane będą w dniu 25.08.2017 r. od godz. 11:30 do godz.
13:30 w sali nr 60. Po podanym terminie świadectwa i dyplomy odebrać będzie można w
sekretariacie szkoły.

OFERTY PRACY
COLEP POLSKA - ATRAKCYJNE OFERTY PRACY DLA NASZYCH ABSOLWENTÓW

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

OPERATOR DZIAŁU MIESZANIA

Warto być dobrym

OPERATOR LINII – ZAKŁAD METALU
TECHNIK PROCESU

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE
SEP

TERMINY EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH - SIERPIEŃ 2017

UWAGA!!!
TERMINY I MIEJSCA ROZPOCZĘCIA STAŻY - SIERPIEŃ 2017 realizowanych w ramach
projektu "KOSMICZNA WIEDZA"

Haering

Składy zespołów przedmiotowych i nadzorujących egzamin
maturalny w terminie poprawkowym
PaT

Część pisemna - 22.08.2017 r. godz. 9.00
Zespoły nadzorujące egzamin maturalny w terminie poprawkowym
I. Matematyka (stara matura) TE + LO – sala nr 6 (biblioteka szkolna)
1.
2.
3.
4.

Projekt z klasą

Joanna Napora – przewodniczący
Anita Chudzik
Anna Nowak
Małgorzata Warzyńska

II. Matematyka (nowa matura) i język polski TE + LO – sala nr 5 (hol przed aulą)
1.
2.
3.
4.

Humax

Elbud

Aleksandra Wypych – Gamrot – przewodniczący
Mirosław Kubicki
Sławomir Chrzanowski
Zbigniew Świercz

III. Język angielski TE + LO – sala nr 122
1. Damian Maślanka – przewodniczący
2. Dorota Kudaj
3. Radosław Herudziński

Binż

Nauczyciele pozostający w rezerwie: E. Bogacka, A. Jędrzejewska – Florczyk, M. Mik, Z.
Sykuła, A. Stańczak, K. Zwolińska

Bezpieczny Stok

Część ustna - 23.08.2017 r. godz. 9.00
I. Język angielski – sala nr 60
1. Mariola Chmielewska – przewodniczący
Nauczyciel pozostający w rezerwie: I. Kurkowska.

EMTECH

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
Bezpieczne wakacje

Część pisemna - 22.08.2017 r. godz. 9.00
I. Matematyka (stara matura) TE + LO – sala nr 6 (biblioteka szkolna)
II. Matematyka (nowa matura) i język polski TE + LO – sala nr 5 (hol przed aulą)
III. Język angielski TE + LO – sala nr 120

Hager

Część ustna - 23.08.2017 r. godz. 9.00
I. Język angielski – sala nr 60

Krajowa Mapa Zagrożeń

Zdający egzamin maturalny w terminie poprawkowym proszeni są o zgłoszenie się o godz.
8.30 z dokumentem potwierdzającym oraz długopisem z czarnym wkładem.
W trakcie egzaminu zdający korzystać może z materiałów pomocniczych określonych w
Komunikacie Dyrektora CKE. Szkoła zapewnia zdającym kalkulatory proste, tablice z
poszczególnych przedmiotów i słowniki na egzamin z języka polskiego.

ZAPYTANIE CENOWE
Praktyki i staże

Zapytanie cenowe
ZSP3-0810/6/43/17

Bełchatów, dnia 10.07.2017r.

Dotyczy: kosztu zakupu materiałów w ramach projektu nr RPLD.11.03.01-10-0060/16
pn. „Kosmiczna wiedza –kursy i szkolenia dla uczniów ZSP Nr 3 w Bełchatowie”
W związku z realizacją projektu pn. „Kosmiczna wiedza – kursy i szkolenia dla uczniów ZSP
Nr 3 w Bełchatowie”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie prosi o przedstawienie
szczegółowych kosztów zakupu materiałów,
wg poniższego zestawienia, w celu uzupełnienia wyposażenia stanowisk pracy uczniom,
odbywającym staże zawodowe w zakładach pracy w ramach w/w projektu:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Kod CPV
31681100-4
31681100-4
31321700-9
31681100-4

Opis towaru
Ilość
Microswitch wysokonapięciowy 100 szt.
Microswitch niskonapięciowy
170 szt.
Przewód wstążkowy 5 rolek
Szpilki testujące (różne rozmiary) 1300 szt.

Biblioteka

Propozycje cenowe prosimy kierować do dnia 19 lipca 2017r. do godz. 12.00 na adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów
(z dopiskiem: „Kosmiczna wiedza – kursy i szkolenia dla uczniów ZSP Nr 3 w Bełchatowie”)
fax-em na numer: /44/ 632-31-56 lub na adres e-mail: sekretariat@zsp3belchatow.pl,
iwona.wisniewska@zsp3belchatow.pl
Czytaj całość
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HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH SIERPIEŃ 2017
Uwaga!
W stosunku do poprzedniej wersji wprowadzono drobne zmiany dotyczące klas
maturalnych.
Proszę zapoznać się z harmonogramem, jak również śledzić informacje zamieszczane na
stronie szkoły.

UWAGA!!!
TERMINY I MIEJSCA ROZPOCZĘCIA STAŻY - LIPIEC 2017
realizowanych w ramach projektu "KOSMICZNA WIEDZA"
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie
zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w
części pisemnej, pod warunkiem że:
a) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w
części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
b) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie
rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Egzaminy maturalne
Egzamin maturalny
Terminarz
Informatory
Arkusze
Struktura
Organizacja
Tematy maturalne
Bibliografia
Plan prezentacji
Opłata za egzamin
Deklaracje

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

CKE

W nieprzekraczalnym terminie do 07. lipca 2017 roku składa on w sekretariacie szkoły
przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o przystąpieniu do
egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

Termin odbioru świadectw maturalnych
Dla ucznia i rodziców
Ochrona Danych Osobowych

Świadectwa maturalne wydawane będą w dn. 30.06.2017 r. od godz. 12.00 do godz.
13.30 w sali nr 60. Po podanym terminie świadectwa odebrać będzie można w
sekretariacie szkoły.

OKE

Program wych.-prof.
Samorząd Uczniowski
Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas: I, II LO; I, II, III TE; I, II, III
ZSZ rozpocznie się w dniu 23.06.2017 r. (piątek) o godzinie 9.00 w auli szkolnej.
Następnie odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

Warunki Ubezpieczenia

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE

Opieka stomatologiczna

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE - czerwiec 2017

Szkolny zestaw podręczników

Najfajniejsza szkoła!!!

BIP

Rozkład jazdy PKS
Regulamin dziennika elektr.
Dni wolne od zajęć
Stypendia PGE

SAN

Procedura funkcjonowania ZSP1
Plan lekcji
Zastępstwa

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

KONTAKT

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

Multimedia

Politechnika Łódzka

Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

Fabryka Inżynierów

Facebook

PKN
PERSPEKTYWY 2015

Wybierz studia

Czytaj całość

Powiat Bełchatowski

Oferty pracy
Uniwersytet Łódzki

Kapitał Ludzki

Moje finanse

PSWW HALLER
EFS

SchoolVision
Sekcja Strzelectwa
Sportowego

BTI

Warto być dobrym

OTWARTA KAMPANIA AKTYWNOSCI FIZYCZNEJ

SEP

PaT

7.06.2017r. w naszej szkole i na obiektach Powiatowego Centrum Sportu (PCS) odbyła się
wyjątkowa impreza- Otwarta Kampania Aktywnosci Fizycznej. Każdy mieszkaniec
naszego powiatu mógł sprawdzić jak celnie strzela i wziąć udział w zawodach na
strzelnicy naszej szkoły. Najlepszy w ogólnej klasyfikacji był, a jakże, przedstawiciel „klas
mundurowych” Daniel Żabicki.
Jak z gracją i uśmiechem na twarzy można przebiec 100m w szpilkach udowodniły
uczennice i nauczycielki naszej szkoły. Brawo za odwagę i pomysł.
Do biegu na 100m w gumofilcach dał przekonać się nasz mistrz biegow krótkich
Szymon Woźniak. Mamy nadzieję, że nie przestanie trenować sprintów i nie zajmie się
pracą na roli, chociaż popularne gumiaki nie przeszkodziły mu biec bardzo szybko.
Oprócz wydarzeń traktowanych z przymrużeniem oka odbył się bieg na dystansie
jednego energola, czyli wokół budynku naszej szkoły. Wspaniałą forme zaprezentowal i
wygrał zdecydowanie Kacper Krawczyk. W biegu tym startowali również nauczyciele
naszej szkoły finiszując w świetnej kondycji, a wszyscy pozostali mogą im tylko
pozazdrościć formy.
Zwieńczeniem dnia był mecz piłkarski Technikum vs. Reszta Świata. Nie wynik byl tu
najważniejszy ale udział i chęć zaprezentowania swoich niemałych umiejętności. W
drużynie Reszty Świata wystąpiło kilku nauczycieli udowadniając, że ich forma nie odbiega
wcale od umiejętności Lewandowskiego.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy uzupełnili stracone kalorie smakując pyszną pizzę.
Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy poparli nasz pomysł i ufundowali wspaniałe
nagrody dla najlepszych.
Do zobaczenia za rok.

Haering

Humax

Czytaj całość

Projekt z klasą

Elbud

Atrakcyjne oferty pracy

Binż

Bezpieczny Stok
EMTECH

Dołącz do Drużyny!

Hager

Bezpieczne wakacje

Krajowa Mapa Zagrożeń

Biblioteka

Praktyki i staże

ZAKTUALIZOWANA INFORMACJA
TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM OBOWIĄZUJĄCE W ZSP NR 3 W
BEŁCHATOWIE
od 22 maja 2017 r. do dnia 21 czerwca 2017 r. godz. 12:00
• kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie kryteriów rekrutacyjnych
od dnia 23 czerwca 2017 r. do dnia 27 czerwca 2017 r. godz. 12:00
• uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum
oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
do dnia 29 czerwca 2017 r.
• weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów
3 lipca 2017 r. do godz. 12:00
• podanie do publicznej wiadomości
niezakwalifikowanych

listy

kandydatów

zakwalifikowanych

i

od dnia 3 lipca 2017 r. godz. 12:00 do dnia 10 lipca 2017 r. godz. 12:00
• potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do
szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, oraz w przypadku Technikum i
Branżowej Szkoły I Stopnia- także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
11 lipca 2017 r. do godz. 12:00
• podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
W przypadku wolnych miejsc, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zostanie
przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

Terminy egzaminów
TERMINY EGZAMINÓW SPRAWDZAJĄCYCH - CZERWIEC 2017

OGŁOSZENIE
Chcesz zdobyć nowy zawód lub uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe?
Weź udział w bezpłatnym kursie SPAWACZ METODĄ MAG.
Kurs realizowany będzie w miesiącach czerwiec/lipiec 2017r. w Bełchatowie.
Wymagania:
- wiek 18 – 25 lat,
- osoby niepracujące i nieuczące się.
Zgłoś się już teraz!
Kontakt pod numerem tel. 507 734 327
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bełchatowie
Ul. Czapliniecka 19a pok. 121 97-400 Bełchatów

Powitanie lata w DPS
W czwartek 8 czerwca 20117 roku odbyło się kolejne spotkanie uczniów naszej szkoły z
pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie. Wspaniałymi szlagierami
muzyki lekkiej i przyjemnej przywitaliśmy lato. Udało nam się zaangażować mieszkańców
DPS we wspólny śpiew, taniec i rozwiązywanie letnich zagadek. Miłym akcentem naszego
spotkania okazał się występ wokalno-gitarowy ks. Emanuela Stańczyka, który zachęcił
wszystkich do śpiewania utworów religijnych.
Opiekunami uczennic z klasy I A TE były panie: Barbara Gajda, Anna Jaszczak, Agnieszka
Jędrzejewska-Florczyk.
Czytaj całość

"Kosmiczna Wiedza"
HARMONOGRAM SZKOLENIA Z OZE w ramach projektu "Kosmiczna Wiedza".

Prąd twoim wrogiem czy przyjacielem?
Szkolny konkurs multimedialny pod patronatem SzKSEP przy ZSP nr 3 w Bełchatowie,
„Prąd twoim wrogiem czy przyjacielem” rozstrzygnięty. Tematem konkursu była
szeroko rozumiana elektryka i elektryczność.
Konkurs adresowany był do uczniów klas pierwszych ZSP nr 3 w Bełchatowie. Do konkursu
zgłoszono 10 prac.
Jury w składzie: pani Żaneta Garstka, pani Anna Nowak, pani Małgorzata Warzyńska oraz
pan Leszek Stępień wyłoniło zwycięzców:
I miejsce: Patryk Marczak z klasy I i TE
II miejsce: Julita Kusak z klasy I a TE
III miejsce: Artur Goliment z klasy I d TE
Zwycięzcom gratulujemy!

Słodkie prezenty z okazji Dnia Dziecka
1 czerwca odbyła się kolejna akcja charytatywna naszej biblioteki i szkolnego Klubu
Wolontariusza. Uczniowie ZSP nr 3 w Bełchatowie przekazali paczki dla dzieci z
Bełchatowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej i Resocjalizacji. Uczniowie
gromadzą dary w bibliotece szkolnej, przynoszą dla dzieci słodycze, maskotki, zabawki,
książeczki do czytania i kolorowania. W akcji biorą udział również nauczyciele, pracownicy
szkoły, Szkolny Klub Wolontariusza i Klub Przyjaciół Książki.
Czytaj całość

Oferta pracy

Informacja
Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie odbywa się w sekretariacie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie.
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STRONA GŁÓWNA

DYREKCJA SZKOŁY

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

RADA RODZICÓW

O SZKOLE

HISTORIA

Popularne
Technikum Energetyczne
IV Liceum Ogólnokształcące
Kontakt
Szkolny zestaw podręczników
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

Menu główne
Strona główna

PATRON

STATUT

PEDAGOG, PSYCHOLOG

Ostatnie wiadomości
OFERTA PRACY !!!
XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Odbiór świadectw maturalnych - termin
poprawkowy
Kiermasz podręczników
Ogłoszenie

KOMUNIKAT

Dyrekcja szkoły
Rada Rodziców
O szkole
Historia
Patron
Statut
Pedagog, psycholog
Kontakt

Ochrona Danych Osobowych
Program wych.-prof.

KOMUNIKAT

• godzina 10:00 - aula
- technik elektryk z zakresu kwalifikacji montaż i konserwacja maszyn i urządzeń
elektrycznych – E.07 – poprawka
- technik informatyk z zakresu kwalifikacji montaż i eksploatacja komputerów osobistych
oraz urządzeń peryferyjnych – E.12 – dla uczniów klasy II Ie TE
- technik energetyk z zakresu kwalifikacji eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania
energii cieplnej – E.22 – poprawka
- technik górnictwa odkrywkowego z zakresu kwalifikacji eksploatacja złóż metodą
odkrywkową – M.10 – dla uczniów klasy III Ge TE
- technik mechanik z zakresu kwalifikacji montaż i obsługa maszyn i urządzeń – M.17 – dla
uczniów klasy III Me TE

Samorząd Uczniowski

Czytaj całość

Dla rodziców

KOMUNIKAT

Kalendarz roku szkolnego

W dniu 12.06.2017 r. (poniedziałek) o godzinie 12:00 odbędzie się pisemny
egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) dla absolwentów
technikum.

Warunki Ubezpieczenia
Opieka stomatologiczna
Szkolny zestaw podręczników
Rozkład jazdy PKS
Regulamin dziennika elektr.
Dni wolne od zajęć
Stypendia PGE
Procedura funkcjonowania ZSP1

Arkusze

Organizacja

Bibliografia

W dniu 20.06.2017 r. (wtorek) odbędzie się część pisemna egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie:

Dla ucznia i rodziców

Informatory

godzina 9:00
• technik energetyk – kwalifikacja E.22 – Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania
energii cieplnej – poprawka (czytelnia)
• technik górnictwa odkrywkowego – kwalifikacja M.10 – Eksploatacja złóż metodą
odkrywkową (sala nr 120)
• technik górnictwa odkrywkowego – kwalifikacja M.10 – Eksploatacja złóż metodą
odkrywkową (sala nr 122) – egzamin eksternistyczny

IV Liceum Ogólnokształcące

Oferty pracy

Terminarz

Tematy maturalne

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI WIOSNA 2017

Branżowa Szkoła I Stopnia

Egzamin maturalny

26 czerwca (poniedziałek) 2017 roku

Kierunki kształcenia

Technikum Energetyczne

Egzaminy maturalne

Struktura

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI WIOSENNEJ 2017 – MODEL Z
DOKUMENTEM (d)

Czytaj całość

Rekrutacja

Plan prezentacji
Opłata za egzamin
Deklaracje

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

CKE

OKE

BIP

sala nr 120:
technik elektronik
technik elektryk
technik górnictwa odkrywkowego
technik informatyk
technik mechanik
technik teleinformatyk
Na egzamin uczniowie zobowiązani są przyjść z dowodem tożsamości i długopisem z
czarnym wkładem na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.

SAN

Czytaj całość

Plan lekcji
Zastępstwa

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

KONTAKT

Kampania Aktywności fizycznej w ZSP nr 3 w Bełchatowie

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

Multimedia

Politechnika Łódzka

Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

Fabryka Inżynierów

Facebook

PKN
PERSPEKTYWY 2015

Czytaj całość

Wybierz studia

Klasa wojskowa na poligonie w Tomaszowie Mazowieckim

Powiat Bełchatowski

Od 4 do 9 maja uczniowie klasy Iw LO brali udział w zajęciach programowych dla klas
wojskowych na poligonie w jednostce wojskowej Tomaszów Mazowiecki – Glinnik.
Uczniowie klasy mundurowej ćwiczyli podstawowe elementy musztry indywidualnej i
zespołowej, składania meldunków, poznawali budowę broni strzeleckiej, amunicji,
granatów. Młodzież strzelała z karabinków kbs Beryl. W ramach ćwiczeń zorganizowano
marsz na orientację z wykorzystaniem map i azymutu, ćwiczona była również orientacja
bez map oraz ocena odległości. Uczniowie trenowali różne warianty pokonywania terenu,
kopali okopy i pokonywali tor taktyczny, uczyli się desantowania z helikoptera.

Uniwersytet Łódzki

Czytaj całość

Początek sezonu stypendialnego
Kapitał Ludzki

Rozpoczyna się „sezon na stypendia” – okres, w którym trwają nabory znacznej części
polskich i zagranicznych programów stypendialnych. W związku z tym prezentujemy
Państwu
największy
ogólnopolski
serwis
o
stypendiach
i
konkursach
www.mojestypendium.pl.
Serwis skierowany jest przede wszystkim do uczniów i studentów poszukujących
możliwości finansowania swojego rozwoju naukowego oraz do doktorantów,
naukowców, artystów i sportowców. Odwiedzający znajdą w zasobach serwisu nie
tylko bazę stypendiów i konkursów. Portal jest również źródłem wiedzy o regulacjach
prawnych dotyczących pomocy finansowej dla uczniów i studentów, aktualnych informacji
na temat projektowanych zmian oraz o badaniach dotyczących rynku stypendiów w Polsce.
Posiada także aktualną bazę organizatorów programów stypendialnych.
Czytaj całość

EFS

Konkurs IT

SchoolVision

23 maja w Warszawie podczas Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej odbył się finał
ogólnopolskiego Konkursu IT i Cyberbezpieczeństwa. Wśród 64 finalistów z całej
Polski wyłonionych spośród blisko 3 000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych było dwóch
reprezentantów naszej szkoły: Marcin Dłubakowski z 4i TE oraz Mateusz Słodkowicz
z 3i TE.
Czytaj całość

Stypendium Dla Ciebie
BTI

Moje finanse

PSWW HALLER

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

Warto być dobrym

SEP

Haering

Humax
PaT

Elbud

Projekt z klasą

Binż

Akademia Liderów Fundacji św. Mikołaja
Bezpieczny Stok

Szanowni Państwo,
mamy wyjątkową propozycję dla wszystkich młodych osób (między 16 a 20 r.ż.), aby
połączyć wakacje z własnym rozwojem i przygodą życia!
Zapraszamy aktywną młodzież do udziału w Akademii Liderów Fundacji św. Mikołaja
- programie, w którym za część merytoryczną są odpowiedzialni tutorzy i trenerzy
Collegium Wratislaviense. Udział w programie wiąże się z otrzymaniem rocznego
stypendium przeznaczonego na rozwój własnych pasji.

EMTECH

Czytaj całość

Bezpieczne wakacje

Krajowa Mapa Zagrożeń

Praktyki i staże

Turniej tenisa stołowego

Hager

Biblioteka

UWAGA!
Certyfikaty ukończenia kursu monterów systemów światłowodowych można będzie
odebrać w sobotę 13 maja, o godz. 9:00, w sali nr 52.

UWAGA!!!
Uczniowie zakwalifikowani na szkolenie MONTER INSTALACJI ŚWIATŁOWODOWYCH.

Informacja
W dniu 09.05.2017 roku o godzinie 12.30 zdający egzamin maturalny z informatyki
będą mieli możliwość sprawdzenia poprawności działania komputera i oprogramowania
użytkowego.

Święto Konstytucji 3. Maja.
W dniu 3 maja 2017 roku Poczet Sztandarowy Szkoły, na zaproszenie Prezydenta Miasta
Bełchatowa, Parafii NMP Matki Kościoła i Św. Barbary w Bełchatowie oraz Stowarzyszenia
Przyjaciół Bełchatowa, uczestniczył w uroczystości patriotycznej z okazji Święta
Konstytucji 3. Maja.
Program uroczystości obejmował:
- uroczystości patriotyczne,
- złożenie kwiatów pod tablicą Konstytucji 3. Maja,
- Msza Święta w intencji Ojczyzny.
Szkołę w poczcie sztandarowym godnie reprezentowali uczniowie klas: II b ZSZ, II
CD/D TE, III CD/D TE, III D TE.
Czytaj całość

Wycieczka do Gdańska

"The trip to Gdańsk"

W dniach od 19.04.2017 r. do 21.04.2017 r. uczniowie naszej szkoły pod opieką pani
Agnieszki Jędrzejewskiej-Florczyk i Izabeli Kurkowskiej uczestniczyli w wycieczce do
Gdańska w ramach realizacji powiatowego grantu oświatowego.
Realizację wycieczki rozpoczęliśmy od pożegnania zaśnieżonego i mroźnego Bełchatowa.
Na szczęście Gdańsk powitał nas słońcem i piękną pogodą. Po obiedzie wyruszyliśmy
Szybką Koleją Miejską do Sopotu. Spacerowaliśmy po deptaku Monte Cassino,
podziwiając Krzywy Domek, a także zrobiliśmy wiele zdjęć na Sopockim Molo, z
którego podziwialiśmy widoki na morze. Wieczorem zwiedzaliśmy wraz z przewodnikiem
Teatr Szekspirowski w Gdańsku. Poznaliśmy historię teatru oraz zwyczaje panujące
podczas spektakli.
Czytaj całość

Terminy egzaminów poprawkowych
TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH - SIERPIEŃ 2017

Informacja
Informuję o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie w roku szkolnym 2016/2017:
Dla uczniów Technikum Energetycznego oraz IV Liceum Ogólnokształcącego:
02.05.2017r., 04.05.2017r., 05.05.2017r., 08.05.2017r., 16.06.2017r.
Dla uczniów I Zasadniczej Szkoły Zawodowej: 02.05.2017r., 16.06.2017r.

KOMUNIKAT
Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas III LO i IV TE rozpocznie
się w dniu 28.04.2017 r. (piątek) o godz. 9:00 w auli szkolnej.

Konkurs
Szkolne Koło SEP przy ZSP nr 3 w Bełchatowie ogłasza konkurs, dla klas pierwszych ZSP nr
3 w Bełchatowie, na prezentację multimedialną.
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie prezentacji multimedialnej (co najmniej 10
i co najwyżej 20 slajdów) w programie Power Point na temat: „Prąd twoim przyjacielem
czy wrogiem?”.
2. Pracę należy oddać w terminie do 9.05.2017 r. (na płycie CD) pani Annie Nowak lub
pani Żanecie Garstka.
ZA NAJLEPSZE PRACE PRZEWIDZIANE NAGRODY!
Serdecznie zapraszamy!
Regulamin konkursu.

Terminy egzaminów klasyfikacyjnych
Terminy egzaminów klasyfikacyjnych - kwiecień 2017 r.
«« start
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STATUT

PEDAGOG, PSYCHOLOG

Ostatnie wiadomości

Technikum Energetyczne
IV Liceum Ogólnokształcące
Kontakt
Szkolny zestaw podręczników
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

Menu główne
Strona główna

PATRON

OFERTA PRACY !!!
XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Odbiór świadectw maturalnych - termin
poprawkowy
Kiermasz podręczników
Ogłoszenie

Egzaminy maturalne
Egzamin maturalny
Terminarz
Informatory

XIV Dni Młodego Elektryka na Politechnice Łódzkiej

Arkusze

W dniu 10. kwietniu 2017 reprezentacja szkoły, którą stanowili członkowie młodzieżowi
Szkolnego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich wzięli udział w XIV Wojewódzkich
Dniach Młodego Elektryka, które odbyły się na Wydziale Elektrotechniki Elektroniki i
Automatyki Politechniki Łódzkiej. Podczas tego wydarzenia uczniowie zwiedzali laboratoria
Wydziału EEiA Politechniki Łódzkiej min.: laboratorium wysokich napięć, laboratorium
robotyki, laboratorium odnawialnych źródeł energii. Brali udział w szkoleniach oraz
wykładach na temat szeroko pojętej elektrotechniki.

Struktura

Czytaj całość

Plan prezentacji

Szkolny Konkurs Przyrodniczy
19 kwietnia 2017 roku odbył się w naszej szkole konkurs przyrodniczy integrujący
wiedzę z biologii, chemii, geografii i fizyki wokół zagadnień związanych z szeroko pojętą
ochroną środowiska przyrodniczego. Konkurs Przyrodniczy wpisał się w coroczne
obchody Światowego Dnia Ziemi - 22 kwietnia. W rywalizacji konkursowej wzięło
udział 34 uczniów klas I- III liceum i technikum.
Czytaj całość

Organizacja
Tematy maturalne
Bibliografia

Opłata za egzamin
Deklaracje

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

Kierunki kształcenia
IV Liceum Ogólnokształcące
Technikum Energetyczne
Branżowa Szkoła I Stopnia
Oferty pracy

Spotkanie z panią Renatą Musiał
Kolejny raz odwiedziła naszą szkołę pani Renata Musiał, globtroterka ciekawa świata i
ludzi. Ze swoich licznych podróży przywozi nie tylko fotograficzne portrety napotkanych
tubylców, ale liczne anegdoty, opisy egzotycznych krain i potraw. Tym razem opowiedziała
o ginącym pięknie Timbuktu, o gościnności Słowian, a także przybliżyła postać polskiego
podróżnika Kazimierza Nowaka, który przed II wojną światową przemierzył rowerem
Afrykę.

CKE

Czytaj całość

Dla ucznia i rodziców
Ochrona Danych Osobowych
Program wych.-prof.
Samorząd Uczniowski
Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego
Warunki Ubezpieczenia
Opieka stomatologiczna
Szkolny zestaw podręczników
Rozkład jazdy PKS
Regulamin dziennika elektr.
Dni wolne od zajęć
Stypendia PGE
Procedura funkcjonowania ZSP1
Plan lekcji
Zastępstwa

Zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim
Dnia 12 kwietnia uczniowie klas: I Ae TE, II i TE, IV i TE i III s/w LO po raz kolejny
gościli na wydziale filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie zostały dla nich
poprowadzone zajęcia w ramach projektu Uniwersytet Zawsze Otwarty.
Na początku uczniowie brali udział w wykładzie na temat „Wędrówki słów, czyli o
zapożyczeniach w języku angielskim”, który został poprowadzony w języku angielskim
przez Pana dr Wiktora Pskita. Młodzież z zaciekawieniem wysłuchała wykładu i brała
aktywny udział w przygotowanych przez wykładowcę ćwiczeniach. Uczniowie chętnie
udzielali odpowiedzi na zadawane pytania.

OKE

Czytaj całość

Akcje charytatywne naszej biblioteki i szkolnego Klubu
Wolontariusza
Uczniowie ZSP nr 3 w Bełchatowie od kilkunastu lat przekazują paczki podopiecznym
Bełchatowskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Bełchatowie. 10
kwietnia tego roku również przekazaliśmy podarunki świąteczne potrzebującym.
Okazją do spotkania i pomocy dla dzieci z Bełchatowskiego Centrum Interwencji
Kryzysowej i Resocjalizacji są Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc i Dzień Dziecka.
Uczniowie gromadzą dary w bibliotece szkolnej, przynosząc dla dzieci słodycze, maskotki,
zabawki, książeczki do czytania i kolorowania. W akcji biorą udział również nauczyciele,
pracownicy szkoły, Szkolny Klub Wolontariusza i Klub Przyjaciół Książki. Ostatnie spotkanie
odbyło się 11 kwietnia 2017 r., kolejną wizytę zaplanowano na 1 czerwca.

BIP

SAN

Czytaj całość

UWAGA!!!
Terminy szkolenia IPC dla gr. 1.

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

KONTAKT

KGO

I miejsce w wojewódzkim konkursie BHP w budownictwie

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

W dniu 12 kwietnia 2017 roku odbył się organizowany przez Okręgową Inspekcję Pracy
w Łodzi wojewódzki etap konkursu BHP w budownictwie, w którym I miejsce zajął
Kacper Pal z klasy IV b, któremu serdecznie gratulujemy.
Szkołę reprezentowała również Irena Karbowiak i Hubert Białek z klasy III b/m.
Czytaj całość

Dni otwarte w szkole Haering
Multimedia

Politechnika Łódzka

Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

Fabryka Inżynierów

Facebook

PKN
PERSPEKTYWY 2015

Wybierz studia

Powiat Bełchatowski
Uniwersytet Łódzki

Lista osób zakwalifikowanych na kurs kierowców
operatorów wózków jezdniowych i terminy szkoleń
Kapitał Ludzki

Informujemy, iż w dniu 19.04.2017 r. o godz. 15.00 rozpoczynają się zajęcia I edycji
KURSU kierowców operatorów wózków jezdniowych wraz z bezpieczną wymianą
butli gazowej, które będą prowadzone przez Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTO-SZKOŁA
HYŻY” Zbigniew Hyży z siedzibą w Bełchatowie.
Na pierwsze zajęcia należy stawić się w siedzibie firmy przy ul. Lipowej 6e w Bełchatowie.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Moje finanse

Czytaj całość

Motor Show 2017
EFS

PSWW HALLER

W piątek 7 kwietnia 2017 r. odbyły się Targi Motoryzacyjne w Poznaniu Motor
Show 2017, w których uczestniczyli uczniowie klas 1Ae TE, 2CeD TE, 1I TE, 2I TE i 3I TE
wraz z opiekunami Zbigniewem Świerczem, Anną Jaszczak, Anną Nowak, Iwoną Błaszczyk.
Targi Motor Show są ważnym źródłem informacji o nowościach i premierach na rynku
motoryzacyjnym. Prezentowane były różne pojazdy: samochody sportowe, limuzyny, SUVy, samochody ciężarowe, kampery, motocykle, skutery i quady. Odbyły się również pokazy
stuntu motocyklowego i quadowego, połączonego z driftem w wykonaniu najlepszych
europejskich zawodników. Uczniowie zapoznali się z nową techniką diagnostyczną
pojazdów, nowymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa jazdy oraz nowymi trendami
w zakresie rozwoju motoryzacji i elektroniki samochodowej.
Czytaj całość

SchoolVision

Życzenia Wielkanocne
Sekcja Strzelectwa
Sportowego

BTI

Warto być dobrym

SEP

Haering

Humax
PaT

Akcja krwiodawstwa!!!

Projekt z klasą

Zapraszam wszystkich pełnoletnich uczniów do wzięcia udziału w akcji krwiodawstwa, która
odbędzie się 20 kwietnia (czwartek) w godzinach 8.00-11.00 w holu przed aulą ZSP nr
3.
Przypominam jednocześnie, iż należy przed oddaniem krwi pić dużo wody i rano zjeść
śniadanie. Przychodzimy zdrowi, z dokumentem tożsamości.
Pragnę również poinformować, że podjęliśmy współpracę z Fundacją DKMS i w tym dniu
będzie możliwość rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych. Więcej
informacji o działalności Fundacji można znaleźć na stronie www.dkms.pl.
Agnieszka Wróblewska

Elbud

UWAGA!!!
Nowe, atrakcyjne oferty pracy dla naszych uczniów!

Binż

OPERATOR MASZYN PRODUKCYJNYCH
POMOCNIK MONTERA KONSTRUKCJI STALOWYCH

Bezpieczny Stok

PRACOWNIK PRODUKCJI

Dzień Języków Obcych

Bezpieczne wakacje

W dniu 11 kwietnia 2017 r. obchodziliśmy, po raz kolejny Dzień Języków Obcych w
naszej szkole. Staraliśmy się, poprzez tę uroczystość, podkreślić rolę języków obcych w
naszym życiu i naszej edukacji oraz pokazać, jaką satysfakcję daje posługiwanie się nimi w
praktyce.
Głównym celem tej uroczystości było, uświadomienie młodzieży jak ważną rolę odgrywa
nauka języków obcych w życiu młodych ludzi. Chcieliśmy zachęcić uczniów do
przełamywania barier językowych w prezentowaniu swoich umiejętności językowych i
aktorskich.

EMTECH

Hager

Czytaj całość

Wyniki XI edycji "Bełchatowskiego Turnieju
Informatycznego" w kategorii gimnazjum
Krajowa Mapa Zagrożeń

Szkolna Komisja Organizacyjna "BTI" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w
Bełchatowie zorganizowała po raz XI Bełchatowski Turniej Informatyczny w kategorii
szkół gimnazjalnych, który się odbył dnia 6 kwietnia 2017 roku. Konkurs odbył się w
formie eliminacji testu oraz części finałowej praktycznej.
Czytaj całość

Wykład w Czytelni Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego
Praktyki i staże

W środę 5 kwietnia odbył się wykład w Czytelni Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego
w Łodzi,w którym uczestniczyli uczniowie klasy 2i TE. W trakcie wykładu uczniowie zostali
zapoznani z egzaminami językowymi. Wzbogacili swoją wiedzę dotyczącą twórczości Sir
Arthur'a Conan Doyle, a także Teatru Szekspirowskiego ''The Globe''. Uczniowie
zapoznali się z ciekawymi informacjami na stronie British Council. Organizatorkami
wycieczki były Anna Jaszczak i Dorota Kochalska.
Czytaj całość

Konkursy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Konkurs IT i Cyberbezpieczeństwo
Warunki udziału:
1. Zgłoszenie szkoły do etapu szkolnego poprzez prosty formularz znajdujący się na stronie
konkursit.irks.pl do dnia 14.04.2017 r. do godz. 18:00,
2. Przeprowadzenie testu, który otrzymają Państwo po rejestracji (zgodnie z
harmonogramem w regulaminie konkursu).
Najlepsze 64 osoby z całej Polski weźmie udział w finale ogólnopolskim w Warszawie.
Zwycięzcy zostaną nagrodzeni wartościowymi nagrodami o łącznej wartości ponad 30 000
PLN podczas Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej oraz zaproszeni wraz ze swoimi
nauczycielami na bezpłatną dwudniową wizytę w Warszawie, podczas której odwiedzą
wybrane ministerstwa, instytucje i firmy związane z obszarem IT i cyberbezpieczeństwem.

Biblioteka

Czytaj całość

Plebiscyt
Plebiscyt na Najfajniejszą Szkołę Ponadgimnazjalną w Powiecie Bełchatowskim
Portal bełchatów.naszemiasto.pl ogłosił plebiscyt na najfajniejszą szkołę ponadgimnazjalną.
Do rywalizacji przystąpiło 11 szkół ponadgimnazjalnych z naszego regionu. Zapraszamy do
głosowania na naszą szkołę. Można głosować poprzez sms lub fb.
Codziennie można oddać przez fb 1 głos. Żeby głos był zaliczony należy zalogować się do
portalu przez fb. Zapraszamy do głosowania.
http://belchatow.naszemiasto.pl/plebiscyt/

"Kosmiczna wiedza"
Listy zakwalifikowanych na I edycję kursów spawania i I-IV edycję szkoleń IPC w ramach
projektu "Kosmiczna wiedza".

BLUE DOLPHIN TAPES
3 kwietnia 2017 r. klasa 2Be TE i 2t ZSZ uczestniczyły w szkoleniu prowadzonym przez
firmę BLUE DOLPHIN TAPES dotyczącym materiałów pomocniczych stosowanych w
robotach malarskich i tynkarskich. Uczniowie mieli okazję poznać rodzaje taśm malarskich,
tynkarskich, folii budowlanych i zaznajomić się z podstawowym sprzętem stosowanym w
tych robotach. Mogli także sprawdzić jakość stosowanych taśm, ich wytrzymałość i
zastosowanie.
Czytaj całość
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Z wizytą w firmie Hearing w Piotrkowie Trybunalskim

Arkusze

W dniu 24 marca 2017 r. druga tura uczniów naszej szkoły uczestniczyła w wyjeździe do
firmy Haering Polska Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb. Uczniowie klas 3bh oraz 2j ZSZ
zwiedzili zakład, hale produkcyjne, laboratoria. Poznali ofertę edukacyjną firmy.

Struktura

http://www.anton-haering.de
Czytaj całość

Akademia Murowania
15 marca 2017 r. odbyło się w naszej szkole szkolenie dla klasy 1 Be TE prowadzone
przez firmę Xella S.A. w ramach Akademii Murowania. Takie spotkania to już tradycja
naszej szkoły. Łączy ono teoretyczne nauczanie z pokazem praktycznym. Uczniowie poznali
zasady wykonywania murów w systemie YTONG. Zapoznali się także ze sprzętem
potrzebnym przy budowaniu w tej technologii, nowymi rozwiązaniami technologicznymi i
nowymi produktami. Mogli także samodzielnie wykonać fragment muru czy bruzdowanie
pod przewody.
Czytaj całość
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Dni wolne od zajęć

SUPER INFORMATYK!
Miło nam poinformować, że laureatem XL Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
Elektrycznej i Elektronicznej – grupa informatyczna został uczeń naszej szkoły –
Marcin Dłubakowski z klasy 4i. Zawody finałowe odbywały się w Bieruniu w dniach 31
marca i 1 kwietnia 2017 r. Olimpiada objęta została honorowym patronatem
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Marcin zdobył w finale OOWEiE 56 punktów i zajął 5
miejsce w kraju.
Serdecznie gratulujemy wielkiego sukcesu Marcinowi.

28 marca uczniowie klas mundurowych ZSP nr 3 wzięli udział w Pikniku NATO w
Piotrkowie Trybunalskim.
Część uczniów miała okazję zaprezentować się w trakcie defilady ul. Słowackiego. Młodzi
mundurowi z klas wojskowych i policyjnych maszerowali razem z żołnierzami 25. Brygady
Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. Uczniów defiladowym krokiem
poprowadził Daniel Żabicki z kl. IIs/w.

Sukcesy naszych uczniów

BIP

W dniu 24 marca 2017 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Bełchatowie odbył się XXXX
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA
POŻAROM” (eliminacje miejskie), w którym wzięli udział nasi uczniowie z klas strażackich.
Konkurs składał się z części pisemnej oraz części ustnej.
Składamy gratulacje naszym zawodnikom, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki:
Szymon Pilarski (kl. III sw LO) – I miejsce
Krystian Felcenloben (kl. II sw LO) – II miejsce
Życzymy naszym uczniom dalszych sukcesów!
Czytaj całość

Procedura funkcjonowania ZSP1

"Blue Whale Challenge"

Plan lekcji

Drodzy Rodzice,

Zastępstwa

W związku z pojawieniem się niepokojących informacji na temat nowej gry internetowej
„niebieski wieloryb” pragniemy wzmożyć Państwa czujność w zakresie działań
podejmowanych przez Państwa dzieci w świecie wirtualnym. Gry komputerowe to
najpopularniejsza rozrywka wśród młodzieży. Wpływają pozytywnie na rozwój dzieci,
jednak nadmierne granie może powodować wiele problemów, które znajdą
odzwierciedlenie w stanie zdrowia, wynikach w nauce, czy aktywności w grupie
rówieśniczej.

Europejskie kwalifikacje

OKE

Czytaj całość
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Klasy mundurowe na pikniku NATO
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Multimedia
Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

Czytaj całość

Oferta pracy
Technik Produkcji/ Młodszy Inżynier Produkcji
Obowiązki
• Przeglądy techniczne oraz naprawa urządzeń produkcyjnych (komputerowe systemy
pomiarowe, urządzenia elektryczno-pneumatyczne)
• Analiza i raportowanie problemów na liniach produkcyjnych
• Utrzymanie ciągłości linii produkcyjnej

Politechnika Łódzka

Czytaj całość

Uczniowie klas mundurowych z wizytą w 25. Brygadzie
Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim
W piątek, 24 marca uczniowie klas mundurowych IV Liceum Ogólnokształcącego (Iw i
IIw) wzięli udział w dniu otwartym koszar oraz uroczystych obchodach święta 7.
batalionu kawalerii powietrznej im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Uczniowie
mogli zapoznać się z funkcjonowaniem jednostki, obejrzeć sprzęt i uzbrojenie wojskowe
będące na wyposażeniu batalionu i wykorzystywane w codziennym szkoleniu
kawalerzystów.

Fabryka Inżynierów

Czytaj całość

Facebook
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Czytaj całość

"Powiedz Nie przemocy w sieci"
W dniu 17 marca 2017 r. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP zorganizowało w Zespole
Szkół Ponadgimnazjlanych nr 3 w Bełchatowie debatę pt. „Powiedz Nie przemocy w
sieci”.

SchoolVision

Inicjatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Kre-Aktywni oraz Instytut Nowych Technologii
w Łodzi. Wydarzenie to organizowane było w ramach projektu „Stop Cyberprzemocy”
realizowanego w ramach programu Erasmus+, mającego na celu zwrócenie uwagi na
zjawisko jakim jest przemoc w Internecie oraz przedstawienie metod przeciwdziałania.

BTI

W debacie wzięła udział młodzież z ZSP nr 3 w Bełchatowie oraz eksperci m.in. z dr
Sylwester Bębas z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, psycholog Natalia Dukowicz
współpracująca z Prywatną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bełchatowie oraz
funkcjonariuszki Policji starsza sierżant Aneta Kozłowska oraz starsza sierżant Marta
Płomińska z wydziału prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Spotkanie
poprowadziła Pani Marta Zielińska.
Czytaj całość

WIADOMOŚCI od św. Mikołaja
W naszej szkole dwóch uczniów otrzymało roczne stypendia Fundacji św. Mikołaja,

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

mamy nadzieję, że uda nam się zgromadzić fundusze na kolejne stypendia dla zdolnych
uczniów.
Zachęcamy do przekazywania 1% podatku dla naszych przyszłych stypendystów.
Marzymy o tym, żeby pomóc wszystkim zdolnym dzieciom z niezamożnych rodzin!
Potrzebujemy Twojej pomocy!

SEP

Warto być dobrym

1% podatku na rzecz stypendiów w ramach programu Stypendia św. Mikołaja w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie.
KRS Fundacji Świętego Mikołaja: 0000126602.
Cel szczegółowy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie.
Czytaj całość

UWAGA!

Haering

Termin składania zgłoszeń do kursów w ramach projektu KOSMICZNA WIEDZA został
przedłużony do 28 marca 2017 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Rozstrzygnięcie XVI Powiatowego Konkursu
Ortograficznego
PaT

Projekt z klasą

16 marca 2017 r. w ZSP nr 3 w Bełchatowie odbył się XVI Powiatowy Konkurs
Ortograficzny. W konkursowej rywalizacji wzięli udział uczniowie z bełchatowskich szkół:
I LO, II LO, SZSO im. A. Mickiewicza, ZSP nr 3, ZSP nr 4 oraz uczniowie z ZSP w
Kleszczowie, LO w Zelowie i ZSP w Szczercowie. Do konkursu przystąpiło 47 uczniów.
Zwycięzcami zostali: Anna Kłucjusz z I LO w Bełchatowie oraz Marcin Dłubakowski z ZSP nr
3 w Bełchatowie.
Organizatorkami konkursu były pani Anna Moreń i pani Magdalena Fabiszewska.
Zwycięzcom gratulujemy!

Humax

Elbud

Turniej Wiedzy Historycznej o "Żołnierzach Wyklętych"
1 marca 2017 r. w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie odbył się Turniej Wiedzy
Historycznej o „Żołnierzach Wyklętych”. Naszą szkołę reprezentowało 2 uczniów z klasy
3 s/w LO i 2 uczniów z klasy 1 Ie TE.
Patryk Marczak, uczeń klasy 1 Ie TE zajął 3 miejsce, natomiast Szymon Pilarski, uczeń
klasy 3 s/w LO – 5 miejsce.
Gratulujemy!

Binż

Opiekunowie: Gosława Kuśmierz, Anna Grzelczak.

Bezpieczny Stok

Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce
siatkowej
W dniu 15.03.2017 r. żeńska reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w Powiatowych
Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej. Zawody rozgrywane
były w I LO w Bełchatowie. Uczestniczyło w nich 6 zespołów z naszego powiatu. Po
zaciętej rywalizacji nasze dziewczęta zajęły III miejsce. GRATULUJEMY !!!

EMTECH

Czytaj całość

Test sprawności fizycznej do policji w ZSP nr 3

Bezpieczne wakacje

Krajowa Mapa Zagrożeń

W dniach 28.02.2017r. i 01.03.2017r. na sali gimnastycznej odbył się test sprawności
fizycznej dla uczniów. W celu określenia poziomu sprawności zastosowano test sprawności
jaki obowiązkowo muszą przejść kandydaci do pracy w Policji. Test pierwotnie skierowany
był do klas policyjnych i strażacko – wojskowych. Jednak z powodu dużego
zainteresowania umożliwiono udział w nim wszystkim chętnym uczniom szkoły. Test
polegał na pokonaniu toru przeszkód w określonym czasie. Normy czasowe tego
testu są jednakowe dla kobiet i mężczyzn i wynoszą 1 min. 41 sekund. Podobne zasady
obowiązywały w naszej szkole. Test nie okazał się tak łatwy: na 80 osób poddanych
próbie nie ukończyło jej 12 osób, 40 osób nie zmieściło się w czasie, a tylko 27. osobom
udało się zaliczyć w normie czasowej.
Czytaj całość

X - POWIATOWY KONKURS WIEDZY O POWIECIE
BEŁCHATOWSKIM
Praktyki i staże

W dniu 15 marca 2017 r. odbył się (w ZSP Nr 4 w Bełchatowie) - X Powiatowy
Konkurs Wiedzy o Powiecie Bełchatowskim, w którym brali udział nasi uczniowie z
klasy II S/W oraz III S/W IV Liceum Ogólnokształcącego.
W wyniku rywalizacji uczniowi klasy III S/W udało się osiągnąć II miejsce w konkursie,
jest nim Pilarski Szymon.
Gratulujemy!
Czytaj całość

V - POWIATOWY KONKURS WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
W dniu 13 marca 2017 r. odbył się (w I LO w Bełchatowie) - V Powiatowy Konkurs
Wiedzy o Społeczeństwie, w którym brali udział nasi uczniowie z klasy II S/W oraz III
S/W – IV Liceum Ogólnokształcącego.
W wyniku ostrej rywalizacji uczniom klasy III S/W udało się osiągnąć wysokie miejsca w
konkursie: II miejsce – zajął Pilarski Szymon, natomiast III miejsce – zajął Staszczyk
Dawid.
Gratulujemy!
Czytaj całość

Wyjazd do firmy Haering Polska
W dniu 9 marca 2017 r. klasy 2BeM i 4GeM TE uczestniczyły w wyjeździe do firmy
Haering Polska Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb. Uczniowie zwiedzili zakład, hale
produkcyjne, laboratoria. Najbardziej zaciekawiła ich szkoła, która istnieje przy zakładzie.
Uczniowie kształcą się tam w zawodzie technik mechanik będąc jednocześnie

Hager

Biblioteka

zatrudnionymi już pracownikami. Daje to możliwość nabycia umiejętności obsługi
obrabiarek, na których w przyszłości mogą pracować. Na koniec wyjazdu cała grupa
została zaproszona na obiad w zakładowej stołówce.
http://www.anton-haering.de

KOSMICZNA WIEDZA

Rekrutacja rozpoczęta
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie uczestnika projektu
Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 1 - zaświadczenie o wysokości dochodów
Załącznik nr 2 - oświadczenie osoby niezarejestrowanej
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na udostępnienie swojego wizerunku
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Misja szkoły
„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom
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STRONA GŁÓWNA

DYREKCJA SZKOŁY

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

RADA RODZICÓW

Popularne
Technikum Energetyczne
IV Liceum Ogólnokształcące
Kontakt
Szkolny zestaw podręczników
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

Menu główne
Strona główna

O SZKOLE

HISTORIA

PATRON

STATUT

PEDAGOG, PSYCHOLOG

Ostatnie wiadomości
OFERTA PRACY !!!
XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Odbiór świadectw maturalnych - termin
poprawkowy
Kiermasz podręczników
Ogłoszenie

KONTAKT

Egzaminy maturalne
Egzamin maturalny
Terminarz
Informatory

List Minister Edukacji Narodowej

Arkusze
Struktura

Patron

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół,
Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,
obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania reformy edukacji. Serdecznie dziękuję za
wszystkie opinie i uwagi zgłaszane zarówno do Kuratorów Oświaty, jak i bezpośrednio do
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dziękuję również za informowanie rodziców o
kolejnych etapach wprowadzania reformy, za bycie blisko uczniów i ich
opiekunów.

Statut

Czytaj całość

Opłata za egzamin

Dyrekcja szkoły
Rada Rodziców
O szkole
Historia

Pedagog, psycholog
Kontakt

Rekrutacja
Kierunki kształcenia
IV Liceum Ogólnokształcące

Konkurs
Koło nr 29 Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich działające przy
Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie ma zaszczyt po raz siódmy zaprosić
uczniów do Konkursu wiedzy elektrycznej: „Bezpieczna elektryczność”.
Czytaj całość

Organizacja
Tematy maturalne
Bibliografia
Plan prezentacji

Deklaracje

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

Stop narkotykom
CKE

Technikum Energetyczne
Branżowa Szkoła I Stopnia
Oferty pracy

Dla ucznia i rodziców
Ochrona Danych Osobowych

OKE

Program wych.-prof.
Samorząd Uczniowski
Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego
Warunki Ubezpieczenia

BIP

Opieka stomatologiczna
Szkolny zestaw podręczników
Rozkład jazdy PKS
Regulamin dziennika elektr.
Dni wolne od zajęć
Stypendia PGE

SAN

Procedura funkcjonowania ZSP1
Plan lekcji
Zastępstwa

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

Multimedia
Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

Opis akcji
Harmonogram certyfikowanego seminarium
Zgłoszenie udziału w akcji

KOMUNIKAT
Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie informuje, że w dniach
6, 7, 8 marca o godz. 11.30 dla młodzieży odbędą się rekolekcje wielkopostne w
kościele NMP Matki Kościoła i Św. Barbary na oś. Dolnośląskim.
Dla uczniów, którzy nie będą uczestniczyć w rekolekcjach, będą odbywać się zajęcia
lekcyjne w szkole.

DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
W dniu 1 marca 2017 roku Poczet Sztandarowy Szkoły:
- Renata Książczyk z klasy III eg/e TE
- Emil Walter z klasy III d TE
- Bartosz Huzar z klasy III d TE
- Radosław Bańcer z klasy III d TE
- Łukasz Niewiadomski z klasy III d TE
uczestniczył w Bełchatowskich obchodach Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.
Czytaj całość
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Politechnika Łódzka

Fabryka Inżynierów

Inauguracja Częstochowskiego Uniwersytetu
Młodzieżowego
W dniu 23 lutego 2017 r., uczniowie klasy III De Technikum Energetycznego udali się na
Inaugurację Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego 2017 r. Jest to już
IX edycja tegoż przedsięwzięcia. Nasi uczniowie otrzymali indeksy studenckie CzUM, i
mogli już na pierwszym zjeździe zaczerpnąć "życia studenta" poprzez uczestnictwo w
wykładzie pana dr hab. inż. Dawida Cekusa, profesora Politechniki Częstochowskiej.
Tematem wykładu była „Prezentacja łazika marsjańskiego”.

PKN

Czytaj całość

VI Łódzki Konwent Informatyków
Szanowni Państwo,
w imieniu organizatora - miesięcznika "IT w Administracji" - mam przyjemność zaprosić
Państwa na VI Łódzki Konwent Informatyków 6-7 kwietnia 2017 r. (czwartek-piątek),
Smardzewice nad Zalewem Sulejowskim, Hotel Molo, ul. Klonowa 16.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00.
Łódzki Konwent Informatyków to najważniejsze wydarzenie w regionie, mające na celu
integrację lokalnego środowiska informatyków zatrudnionych w różnych placówkach
administracji publicznej.

Wybierz studia

Czytaj całość

Powiat Bełchatowski

OGŁOSZENIE

Kapitał Ludzki

Chcesz zdobyć nowy zawód lub uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe?
Weź udział w bezpłatnym projekcie Ginące Zawody w ramach, którego możesz ukończyć
kurs w zawodzie:
- Cukiernik
- Piekarz
- Wędliniarz
- Kowal
- Tkacz
- Rymarz
- Kołodziej
- Strzecharz
- Kamieniarz
- Zdun
Kursy odbywać się będą w terminach:
1) dla osób uczących się terminy kursów będą w miesiącach (lipiec - wrzesień 2017) Kurs
trwa 12 dni
2) dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w terminach (marzec - czerwiec i wrzesień
– październik)

EFS

Uniwersytet Łódzki

Moje finanse

PSWW HALLER

Kurs trwa 12 dni w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy.
Czytaj całość

Bal karnawałowy
W dniu 23.02.2017 r. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wzięli udział w
karnawałowym balu integracyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie.
Czytaj całość

SchoolVision

Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego
Szkolne Koło SEP przy ZSP nr 3 w Bełchatowie zaprasza na szkolenie przygotowujące do
egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych do 1 kV.

BTI

W dniu 6.03.2016 r. o godz. 8.00 rozpocznie się w ZSP Nr 3 kurs przygotowawczy do
egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i
sieci elektroenergetycznych do 1 kV. Kurs skierowany jest do członków młodzieżowych
Szkolnego Koła SEP (uczniów ostatnich klas Technikum Energetycznego).
Kurs uwzględnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 , poz. 828 i Nr 129, poz.1184 oraz z 2005 r. Nr 141 poz.
1189).

Warto być dobrym

Czytaj całość

Pokaz kina sferycznego

SEP

21 lutego odbył się w naszej szkole pokaz Kina Sferycznego. W mobilnym planetarium
uczniowie klas I Ae TE, I Ie TE, II Ie TE, II Be/M TE i I Ce/M TE poprzez filmy pt. „Na
skrzydłach marzeń” i „Astronauta” przenieśli się w przestrzeń kosmiczną. Zajęcia
zorganizowali p. Anna Grzelczak i p. Stanisław Grzelczak.
Czytaj całość

Dni Otwarte Politechniki Wrocławskiej 2017

PaT

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
9 marca (czwartek) 2017 r.
Budynek C-2 (sala 110), ul. Janiszewskiego 11/17, kampus główny PWr
10:00 – prezentacja profilu kształcenia na Wydziale oraz wykład na temat nanotechnologii,
11:00 – 14:00 – zwiedzanie wybranych laboratoriów dydaktycznych i naukowych:
• Laboratorium Optoelektroniki i Techniki Światłowodowej (s. 410)
• Laboratorium Mikroskopii Bliskich Oddziaływań (s. 015a lub s. 012)
• Laboratorium Układów Elektronicznych (s. 203 lub s. 218)
• Laboratorium Optyczno-Elektrycznej Diagnostyki Nanomateriałów (s. 002)

Haering

Humax

Czytaj całość

Europejskie kwalifikacje normą XXI w.
Projekt z klasą

Lista uczestników II edycji projektu „Europejskie kwalifikacje normą XXI w. – zagraniczne
staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
bełchatowskiego”.

Elbud

Łódzkie nagradza najzdolniejszych!

Bezpieczny Stok

1 lutego 2017 roku rozpoczyna się XI edycja stypendiów naukowych Marszałka
Województwa Łódzkiego. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń”
i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze
kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:
1. nauki społeczne
2. nauki ekonomiczne
3. nauki prawne
4. nauki matematyczne
5. nauki fizyczne
6. nauki chemiczne
7. nauki biologiczne
8. nauki o Ziemi
9. nauki techniczne
10. nauki medyczne
11. nauki farmaceutyczne

Binż

EMTECH

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.
Czytaj całość

Stypendia dla maturzystów
Bezpieczne wakacje

Krajowa Mapa Zagrożeń

Fundacja im. Lesława A. Pagi w tym roku już po raz dziesiąty rozpoczęła realizację projektu
Indeks Start2Star, którego Fundatorem jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich.
Poszukujemy 15 tegorocznych maturzystów, którzy zostaną laureatami X edycji projektu.
Indeks Start2Star to program stypendialny, którego głównym celem jest
zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych i
najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. Każdego roku
Komisja wybiera 15 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1300 zł brutto
miesięcznie wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów (zarówno
pierwszego jak i drugiego stopnia). Kwota ta pozwala pokryć nie tylko koszty kształcenia,
ale także utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań.
Czytaj całość

"Projekt z klasą"
Praktyki i staże

Po raz trzeci Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie został uhonorowany
tytułem „DOBRZE ZAPROJEKTOWANA SZKOŁA 2017”, który uzyskał za udział w
ogólnopolskim konkursie „Projekt z klasą”.
Projekt dotyczył realizacji działań z zakresu Wiedzy o Społeczeństwie pod hasłem: "Bądź
dumny, że jesteś Polakiem."
Główny cel projektu: Pogłębianie wiedzy o Polsce i Wielkich Polakach, którzy mieli wpływ
na losy kraju oraz wydarzeń na świecie.
Czytaj całość

Wicemistrzostwo województwa
9 lutego w Rawie Mazowieckiej odbyły się finały wojewódzkich zawodów w tenisie
stołowym chłopców. Duży sukces odnieśli nasi chłopcy zajmując drugie miejsce,
przegrywając w finale z faworytem turnieju, czyli LO Rawa Mazowiecka 0:3. W drodze do
finału nasza drużyna pokonała kolejno 3:0 ZSP z Radomska, 3:0 ZSE Zduńska Wola i 3:1
ZSP nr4 Łowicz.
Skład naszej drużyny: Łukasz Oracz kl. 4bTE, Michał Oracz kl. 1g/t ZSZ, Jakub
Kowalczyk kl. 3iTe.
Czytaj całość

XL Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i
Elektronicznej

Hager

Biblioteka

Miło nam poinformować, że do etapu finałowego XL Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
Elektrycznej i Elektronicznej – grupa informatyczna zakwalifikował się uczeń naszej
szkoły – Marcin Dłubakowski z klasy 4i. Drugi etap OOWEiE rozgrywany był w dniu 10
lutego 2017 roku na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Zawody finałowe odbędą się w Bieruniu w dniach 31 marca i 1 kwietnia 2017 r.
Olimpiada objęta została honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Gratulujemy sukcesu Marcinowi i życzymy powodzenia w dalszej rywalizacji.
http://www.oowee.pl/

Walentynki w Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach
Dnia 13 lutego 2017 r. nauczycielki: Renata Bartoszewska, Monika Mik i Izabela Jarzecka
po raz kolejny udały się z wizytą do DPS w Zabłotach wraz z absolwentem klasy
górniczej naszego Technikum Energetycznego - Kacprem Kobylańskim. Z okazji
zbliżającego się Święta Zakochanych, zorganizowałyśmy dyskotekę walentynkową,
którą poprowadził DJ Kacper. Na początku głos zabrała Pani dyr. Małgorzata Muszkiewicz,
a potem Pani Renata Bartoszewska przywitała wszystkich pensjonariuszy i zaprosiła do
wspólnej zabawy.
Czytaj całość

Oferta edukacyjna firmy Haering
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STRONA GŁÓWNA

DYREKCJA SZKOŁY

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

RADA RODZICÓW

O SZKOLE

HISTORIA

Popularne
Technikum Energetyczne
IV Liceum Ogólnokształcące
Kontakt
Szkolny zestaw podręczników
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

Menu główne
Strona główna
Dyrekcja szkoły
Rada Rodziców
O szkole
Historia
Patron
Statut
Pedagog, psycholog
Kontakt

PATRON

STATUT

PEDAGOG, PSYCHOLOG

Ostatnie wiadomości
OFERTA PRACY !!!
XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Odbiór świadectw maturalnych - termin
poprawkowy
Kiermasz podręczników
Ogłoszenie

Kierunki kształcenia
IV Liceum Ogólnokształcące
Technikum Energetyczne
Branżowa Szkoła I Stopnia
Oferty pracy

Dla ucznia i rodziców

Samorząd Uczniowski
Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego

Terminarz
Informatory

Egzaminy klasyfikacyjne z przedmiotów:
- Technologia robót murarskich i tynkarskich
- Kosztorysowanie i dokumentacja techniczna w budownictwie
- Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej
dla uczniów klas:
- 3b TE
- 3e TE
- 4b TE
zostaną przeprowadzone 23 lutego (czwartek), o godzinie 8:50, w sali nr 120.

Struktura

Proszę nie parkować aut i motocykli na parkingach oraz chodnikach bezpośrednio
sąsiadujących z PCS i CKP – parkingi te przeznaczone są wyłącznie dla klientów
wymienionych instytucji.

"Co czytają bełchatowianie?"

Organizacja
Tematy maturalne
Bibliografia
Plan prezentacji
Opłata za egzamin
Deklaracje

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

CKE

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie "Co czytają
bełchatowianie?". Celem konkursu jest promocja i popularyzacja czytelnictwa.
Zadaniem uczestników konkursu będzie zebranie informacji na temat zainteresowań
czytelniczych mieszkańców Bełchatowa i zaprezentowanie zebranego materiału w wybranej
formie (film, wywiad, prezentacja multimedialna, plakat, collage, ankieta,
sonda).
Regulamin konkursu

Ochrona Danych Osobowych
Program wych.-prof.

Egzamin maturalny

Arkusze

UWAGA!!!
Rekrutacja

Egzaminy maturalne

KOMUNIKAT

Egzaminatorzy:
J. Napora
S. Chrzanowski

1% podatku na rzecz szkoły

OKE

Dziękując Państwu za dotychczasowe zaangażowanie, zapraszamy do udziału i
kontynuowania uczestnictwa w akcji przekazywania 1% podatku na rzecz szkoły.
Aby wesprzeć nasze działania wystarczy wypełnić zeznanie podatkowe zgodnie z poniższym
wzorem.

Warunki Ubezpieczenia

BIP

Opieka stomatologiczna
Szkolny zestaw podręczników
Rozkład jazdy PKS
Regulamin dziennika elektr.
Dni wolne od zajęć
Stypendia PGE
Procedura funkcjonowania ZSP1
Plan lekcji
Zastępstwa

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

Europejskie kwalifikacje normą XXI w.
W ZSP Nr 3, ZSP Nr 4 w Bełchatowie oraz ZSP w Zelowie rozpoczęła się rekrutacja do II
edycji projektu pn. „Europejskie kwalifikacje normą XXI w. – zagraniczne staże
zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
bełchatowskiego” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Jeśli jesteś uczniem technikum budownictwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
w Bełchatowie albo uczniem technikum żywienia i usług gastronomicznych w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie, czy też uczniem technikum
pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie zgłoś chęć
udziału w projekcie.

KONTAKT

SAN

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

Czytaj całość

Rozstrzygnięcie konkursu na plakat promujący naszą szkołę
3 lutego 2017 r. w sali informatycznej nr 143 odbyło się wręczenie nagród autorom
najlepszych prac w konkursie na plakat promujący naszą szkołę. Komisja w składzie
Zbigniew Świercz, Anna Marek oraz Renata Bartoszewska wybrała najlepsze projekty.
Czytaj całość

Multimedia
Film promocyjny

Regulamin konkursu

Filmy

Regulamin szkolnego konkursu z języka angielskiego i niemieckiego na prezentację
multimedialną "Bełchatów- miasto godne zobaczenia" w roku szkolnym 2016/2017 r.

Dziennik elektroniczny

Politechnika Łódzka

KOMUNIKAT
Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie („nowy” egzamin zawodowy) w sesji maj-czerwiec 2017 roku przez uczniów
(absolwentów) upływa 16 lutego 2017 r.
Miejsce składania deklaracji: kierownik zajęć praktycznych (pokój nr 29) lub sekretariat
szkoły.

Fabryka Inżynierów

Turniej halowy o Puchar Dyrektora ZSP nr 3 w Bełchatowie
Facebook

W dniu 13.01.2017 r. odbyło się podsumowanie halowego turnieju piłki nożnej o
Puchar Dyrektora ZSP nr 3 Pana Piotra Mielczarka. Dzięki sponsorom: Społecznej
Akademii Nauk, Radzie Rodziców przy ZSP nr 3 wszystkie drużyny otrzymały nagrody: talon
na Mega Pizzę dla klas ufundowała Rada Rodziców, pamiątkowe dyplomy przygotowali
uczniowie z klasy II i TE, trzy najlepsze drużyny otrzymały puchary.
Czytaj całość

PKN
PERSPEKTYWY 2015

Fonoholizm - nowe uzależnienie wśród młodzieży
W dniu 13 stycznia 2017 r. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP zorganizowało w Zespole
Szkół Ponadgimnazjlanych nr 3 w Bełchatowie warsztaty pt. „Telefon to nowe
uzależnienie? - zapytaj młodzież!”. Inicjatorem spotkania jest Stowarzyszenie
Aktywni.Eu oraz Instytut Nowych Technologii w ramach projektu „Nowe zagrożenie –
nowe wyzwania” współfinansowanego z programu Unii Europejskiej Erasmus+. Zajęcia z
udziałem młodzieży szkolnej poprowadził pan Maciej Dębski socjolog z Uniwersytetu
Gdańskiego.

Wybierz studia

Czytaj całość

Kolejna wizyta na Uniwersytecie Łódzkim
Powiat Bełchatowski

Dnia 11 stycznia znów nasi uczniowie mieli okazję wybrać się na Uniwersytet Łódzki
dzięki projektowi "Uniwersytet zawsze otwarty" żeby poznać coś nowego, a także
rozwinąć swoje językowe umiejętności. Tym razem wraz z Panią Izabelą Jarzecką, Renatą
Bartoszewską i Moniką Płucieńczak odwiedziliśmy Wydział Zarządzania, na którym
uczestniczyliśmy w warsztatach zatytułowanych „Baw się i ucz”. Jesteśmy przekonane, że
te warsztaty będę bardzo przydatne, ponieważ miały na celu zaprezentowanie
różnorodnych metod i sposobów uczenia się i zapamiętywania jak największej ilości
materiału poprzez zabawę.

Uniwersytet Łódzki

Czytaj całość

Kolejny sukces tenisistów stołowych
Kapitał Ludzki

W środę 11 grudnia odbyły się w Zelowie zawody rejonowe w tenisie stołowym
chłopców. Nasza drużyna wygrała, pokonując kolejno: ZSP nr 1 Radomsko 3:0, ZSP nr 3
Piotrków 3:0, a w finale ILO w Piotrkowie 3:1. W meczach tych grali: Łukasz i Michał
Oracz oraz Jakub Kowalczyk.

Moje finanse

Czytaj całość

Reforma edukacji
List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów.

PSWW HALLER
EFS

XXXOWiUB
Miło nam poinformować, że do Zawodów okręgowych XXX Olimpiady Wiedzy i
Umiejętności Budowlanych zakwalifikowało się aż 5 naszych uczniów. Są to Radosław
Siciarz (kl. IVB TE), Hubert Bednarek (kl. IIIBeM TE), Dariusz Młodzik (kl. IVB TE),
Hubert Białek (kl. IIIBeM TE) i Kacper Pal (kl. IVB TE). Zawody okręgowe odbędą się w
Wieluniu w dniu 4 marca 2017 r. Gratulujemy naszym uczniom i życzymy powodzenia w
rywalizacji.
www.olimpiadabudowlana.pl

SchoolVision

Oferta pracy
Nr oferty 2/1/2017
Stanowisko - Inwentaryzator
Kategoria oferty - Oferta pracy zgłoszona przez agencję pracy tymczasowej
Okres ważności - 15.01.2017 r.
Czytaj całość

BTI

Szkolne spotkanie wigilijne
W dniu 21.12.2016 r. w naszej szkole odbyło się Bożonarodzeniowe Misterium pod
hasłem „Bóg się rodzi”. Przedstawienie przygotowali uczniowie II klasy liceum o profilu
strażacko – wojskowym. Program artystyczny podzielony był na dwie części. W pierwszej
wysłuchaliśmy wierszy, tekstów Pisma Św., śpiewaliśmy kolędy i obejrzeliśmy scenkę

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

biblijną o narodzinach Chrystusa. W części drugiej, uroczystość uświetnił koncert
zaproszonego chóru uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie. Wystąpił „Zespół
Muzyczny 4 nutki” i Zespół wokalno-instrumentalny dzieci ze świetlicy szkolnej.
Opiekunami młodych artystów były pani Edyta Jasińska, pani Beata Bedlechowicz i pani
Maria Pierszała.
Wszyscy mogliśmy poczuć miłą, ciepłą, świąteczną atmosferę i razem dzielić się radością z
narodzin Chrystusa.

Warto być dobrym

Czytaj całość

SEP

Wyniki I etapu XLIII OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ
W dniu 21 października 2016 r. odbył się I etap (szkolny) XXXIX Olimpiady Wiedzy
Technicznej. Do etapu drugiego (okręgowego) zakwalifikował się Tomasz Przerywacz
(IV c/d TE), któremu serdecznie gratulujemy!
Jednocześnie informujemy, że eliminacje okręgowe odbędą się w dniu 11 stycznia
2017 r. w Łodzi. Zawody okręgowe polegają na rozwiązaniu zadania z zastosowaniem
informatyki w technice lub zadania optymalizacyjnego oraz dwóch spośród trzech zadań.

Regulamin konkursu
PaT

Projekt z klasą

Regulamin konkursu na logo i nazwę strzelnicy sportowej w ZSP nr 3 w
Bełchatowie
1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski działający przy ZSP nr 3 w
Bełchatowie.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie ZSP nr 3 w Bełchatowie.
3. Osoba zgłaszająca do konkursu pracę oświadcza, że jest jej autorem, przy czym
dopuszcza się wykorzystanie w pracy elementów graficznych logotypu szkoły (ZSP nr 3
Bełchatowie).
4. Prace graficzne należy zapisać i dostarczyć w dwóch formatach: wektorowym (format
cdr lub svg) i rastrowym (format png lub jpg).
5. Jedna osoba może zgłosić do konkursu po jednej pracy z każdej dziedziny (jeden projekt
logo i jedną propozycję nazwy).

Haering

Humax

Elbud

Czytaj całość

Sukces ucznia naszej szkoły!
Binż

Bezpieczny Stok

Uczeń klasy 2i Technikum Energetycznego Jakub Łakomy zdobył wyróżnienie w XI edycji
Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr” zdobywając 97,5 punktu na
120 możliwych. W ubiegłorocznej edycji konkursu startowało 38771 uczniów z 279 szkół
ponadgimnazjalnych. Liczba uczestników tegorocznej edycji nie została jeszcze podana
przez organizatorów. Będzie ona prawdopodobnie zbliżona do tej, jaka była w poprzednim
roku.
Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Bezpieczne wakacje

EMTECH

Hager

OGŁOSZENIE
Serdecznie zapraszamy na uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Elektroniczne
ozdoby świąteczne”.
Uroczystość odbędzie się 10 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 11.30 (na 5 godzinie
lekcyjnej) w sali nr 11.

Krajowa Mapa Zagrożeń
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Misja szkoły

Praktyki i staże

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom
XXI wieku”
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Deklaracja dostępności

RADA RODZICÓW

O SZKOLE

HISTORIA

Popularne
Technikum Energetyczne
IV Liceum Ogólnokształcące
Kontakt
Szkolny zestaw podręczników
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

Menu główne
Strona główna
Dyrekcja szkoły
Rada Rodziców

PATRON

STATUT

PEDAGOG, PSYCHOLOG

Ostatnie wiadomości
OFERTA PRACY !!!
XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Odbiór świadectw maturalnych - termin
poprawkowy
Kiermasz podręczników
Ogłoszenie

KONTAKT

Egzaminy maturalne
Egzamin maturalny
Terminarz
Informatory

KOMUNIKAT

Arkusze

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI ZIMA 2017 – MODEL Z
DOKUMENTEM (d)

Struktura
Organizacja

O szkole

9 stycznia (poniedziałek) 2017 roku

Historia

godzina 9:00
• technik elektryk – kwalifikacja E.24 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji
elektrycznych (sala nr 2, przed aulą)
• technik górnictwa odkrywkowego – kwalifikacja M.10 – Eksploatacja złóż metodą
odkrywkową (sala nr 122) - poprawka

Bibliografia

godzina 13:00
• technik budownictwa – kwalifikacja B.33 – Organizacja i kontrolowanie robót
budowlanych (sala nr 2, przed aulą) - poprawka
• technik elektronik – kwalifikacja E.20 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych (sala nr 2,
przed aulą)
• technik energetyk – kwalifikacja E.23 – Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania
i przesyłania energii elektrycznej (sala nr 122) - poprawka
• technik górnictwa odkrywkowego – kwalifikacja M.41 – Organizacja i prowadzenie
eksploatacji złóż metodą odkrywkową (sala nr 122)

Deklaracje

Patron
Statut
Pedagog, psycholog
Kontakt

Rekrutacja
Kierunki kształcenia
IV Liceum Ogólnokształcące

Tematy maturalne

Plan prezentacji
Opłata za egzamin

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

CKE

Czytaj całość

Technikum Energetyczne
Branżowa Szkoła I Stopnia
Oferty pracy

KOMUNIKAT
CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI ZIMA 2017
W dniu 12.01.2017 r. (czwartek)
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

Dla ucznia i rodziców
Ochrona Danych Osobowych
Program wych.-prof.
Samorząd Uczniowski
Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego
Warunki Ubezpieczenia
Opieka stomatologiczna
Szkolny zestaw podręczników
Rozkład jazdy PKS

się

część

pisemna

egzaminu

• godzina 10:00 - aula
- technik budownictwa z zakresu kwalifikacji wykonywanie robót murarskich i tynkarskich –
B.18 dla uczniów klasy III Be TE
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z zakresu kwalifikacji montaż
urządzeń systemów energetyki odnawialnej – B.21 dla uczniów klasy III Ee TE
- technik elektryk z zakresu kwalifikacji montaż i konserwacja maszyn i urządzeń
elektrycznych – E.7 dla uczniów klasy III De TE
• godzina 10:00 - przed aulą
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z zakresu kwalifikacji montaż
systemów suchej zabudowy – B.5 dla uczniów klasy II t ZSZ
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych z zakresu kwalifikacji wykonywanie robót
związanych z budową i remontem sieci komunalnych – B.8 (poprawka)
- elektryk z zakresu kwalifikacji montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych –
E.7 dla uczniów klasy IIIb ZSZ
- ślusarz z zakresu kwalifikacji wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i
narzędzi – M.20 (poprawka)

Regulamin dziennika elektr.

Czytaj całość

Dni wolne od zajęć

Życzenia

Stypendia PGE

odbędzie

OKE

BIP

SAN

Procedura funkcjonowania ZSP1
Plan lekcji
Zastępstwa

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

Multimedia

Politechnika Łódzka

Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

Fabryka Inżynierów

Facebook

PKN
PERSPEKTYWY 2015

XII Szkolny Konkurs językowy "Co wiesz o krajach anglo i
niemiecko-języcznych"

Powiat Bełchatowski

Dnia 20 grudnia 2016 r. w naszej szkole odbył się konkurs językowy zatytułowany „Co
wiesz o krajach anglo i niemiecko-języcznych”.
Ku naszemu zdziwieniu swoją obecność potwierdziło wielu uczniów, którzy chcieli sprawdzić
swoją wiedzę z zakresu kultury i historii naszych sąsiadów, a także wykazać się
umiejętnościami posługiwania się językiem obcym.
Konkurs został podzielony na dwie części: pisemną, w której uczniowie mieli za zadanie
odpowiedzieć na 30 pytań zamkniętych związanych z kulturą i historią krajów anglo i
niemiecko-języcznych, a także ustną, do której zakwalifikowało się 4 uczniów z części
niemieckiej i 5 z angielskiej.
Dla najlepszych uczniów zostały przygotowane materiały stymulujące, na podstawie
których należało opisać wylosowany przez siebie obrazek a następnie odpowiedzieć na 3
pytania zadane przez nauczyciela, które związane były z tematyką przedstawionej ilustracji.

Wybierz studia

Uniwersytet Łódzki

Czytaj całość

Konkurs
Kapitał Ludzki

Moje finanse

PSWW HALLER
EFS

SchoolVision
Sekcja Strzelectwa
Sportowego

BTI

Warto być dobrym

SEP

Haering

Humax
PaT

Elbud

Projekt z klasą

Binż

KOMUNIKAT
W dniu 22 grudnia 2016 r. (czwartek) zajęcia lekcyjne będą odbywać się wg
poniższego harmonogramu.

Bezpieczny Stok

Czytaj całość

Konkurs "Elektroniczne ozdoby świąteczne" rozstrzygnięty!

Bezpieczne wakacje

Organizatorem Konkursu było Szkolne Koło SEP przy ZSP nr 3 w Bełchatowie.
Przedmiotem Konkursu było przygotowanie przez uczestników: własnoręcznie wykonanej
ozdoby świątecznej; wykazu materiałów z których została wykonana; w przypadku ozdoby
interaktywnej krótki opis działania; uzasadnienia dlaczego powinna być uznana za
najciekawszą.
Do konkursu zostało zgłoszone 18 prac. Przy ocenie prac konkursowych brano pod uwagę
następujące kryteria: zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość autora, oryginalność
oraz ciekawy sposób ujęcia tematu a także wkład pracy własnej.

EMTECH

Hager

Czytaj całość

Tenis Stołowy - duży sukces naszej drużyny

Krajowa Mapa Zagrożeń

14.12.16r. odbyły się w Zelowie mistrzostwa powiatu w tenisie stołowym
dziewcząt i chłopców. Duży sukces odniosła nasza drużyna zwyciężając w zawodach
chłopców. Nasi chłopcy wygrali zdecydowanie pokonując kolejno po 3:0 ILO Bełchatów,
ZSP Kleszczów, ZSP Szczerców, nie tracąc nawet seta. Na sukces zapracowali: Łukasz i
Michał Oraczowie oraz Jakub Kowalczyk.
Czytaj całość

35. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce
Praktyki i staże

We wtorek 13 grudnia 2016 roku obchodziliśmy 35. rocznicę wprowadzenia Stanu
Wojennego w Polsce. W tym dniu w całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające
ofiary komunistycznych zbrodni. W naszym mieście centralne obchody religijno patriotyczne odbyły się w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Bełchatowie.
Czytaj całość

Buduj z pasją
W czwartek 8 grudnia 2016 r. w Wieluniu odbył się okręgowy etap olimpiady „Buduj z
pasją”. Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Udział w
olimpiadzie wziął zespół składający się z dwójki naszych uczniów Rafała Wojewody III t
ZSZ oraz Marcina Kołodzieja II t ZSZ.
Czytaj całość

Dni Otwarte na Politechnice Łódzkiej
W dniu 2 grudnia 2016r. uczniowie klasy III D i IV D TE gościli na Politechnice
Łódzkiej w ramach Dnia Otwartego uczelni.
Poprzez prelekcje przygotowane przez studentów z kół naukowych oraz wykładowców ze
wszystkich Wydziałów PŁ uczniowie mogli poznać bliżej uczelnię. Obejrzeli wynalazki
studentów tj. chemcar, bolidy i roboty.
Czytaj całość

Biblioteka

Szkolny konkurs Talent Show
Szkolny konkurs „Talent Show” odbył się 7 grudnia 2016r. w auli szkolnej. Jak zwykle
jury miało olbrzymi problem, ponieważ uczestnicy prezentowali wysoki poziom w różnych
dziedzinach artystycznych.
Czytaj całość

Spotkanie z autorem, panem Piotrem Kulpą
7 grudnia 2016r. w czytelni szkolnej odbyło się spotkanie z literatem, panem
Piotrem Kulpą.
Autor ma w swoim dorobku powieści dla dzieci i młodzieży ("Ciepełko", "Hala i Bas"),
publikował także poezję.
Pan Piotr Kulpa współtworzy grupę Ars Poetica, jest też liderem zespołu muzycznego
Mea Culpa, współzałożycielem duetu Apetyt na Czereśnie oraz amatorskiego teatru
Grupa Propaganda. Napisał powieść grozy dla nieco starszego czytelnika, „Mroczne
siedlisko” oraz jego kontynuację „Krzyk Mandragory” i „Trzeba to zabić”, które
złożyły się na cykl „Pan na Wisiołach”.
Czytaj całość

Spotkanie organizacyjne monterów sieci światłowodowych
8 grudnia 2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne związane ze szkoleniem
monterów sieci światłowodowych połączonym z kursem SEP. W czasie spotkania,
zakwalifikowana do szkolenia 12-to osobowa grupa uczniów z klas 4c i 4d TE podpisała
umowy z przedstawicielami jednostki szkoleniowej. Pierwszy zjazd kursantów odbędzie się
już w ten weekend w Pabianicach.

Reforma edukacji

Broszura informacyjna
Mapa drogowa reformy edukacji

Przepisy prawa pracy
W dniu 05 grudnia 2016r. Nasza Szkoła miała zaszczyt gościć Nadinspektora Państwowej
Inspekcji Pracy, Pana Jerzego Zielińskiego. Przeprowadził on wykład na temat: "Przepisy
prawa pracy. Umowy o pracę". Uczniowie klasy IV B, IV D, I E, II B/M - TE oraz klasy
II B-ZSZ, którzy uczestniczyli w tych zajęciach dowiedzieli się jakie są obecnie umowy o
pracę, przy jakich zagadnieniach i paragrafach muszą uważać przy podejmowaniu
zatrudnienia i jakim przepisom podlegają. Zajęcia były realizowane w ramach programu
"Kultura Bezpieczeństwa".
Czytaj całość

DRODZY UCZNIOWIE I PRACOWNICY SZKOŁY!
Nasza szkoła w tym roku przyłącza się do akcji „Szlachetna paczka”. W związku z tym
na terenie naszej szkoły odbędzie się zbiórka datków w dniach 5-7 XII 2016r., z których
wolontariat szkolny stworzy paczki dla rodzin z naszej okolicy. Serdecznie dziękujemy za

okazane wsparcie.
Wesołych świąt życzy wolontariat szkolny!

III edycja Powiatowego Konkursu Poezji Anglojęzycznej
"Turniej Jednego Wiersza"
1 grudnia w czytelni szkolnej odbyła się III edycja Powiatowego Konkursu Poezji
Anglojęzycznej.
W konkursie wzięli udział uczniowie z trzech szkół ponadgimnazjalnych powiatu
bełchatowskiego: z ZSP nr 3 w Bełchatowie, z ZSP w Zelowie i z Samorządowego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bełchatowie. Celem konkursu było popularyzowanie
literatury państw angielskiego obszaru językowego oraz motywowanie uczniów do nauki
języków obcych i poznania kultury państw angielskiego obszaru językowego, jak również
stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności językowych i
artystycznych.
Czytaj całość

Znamy laureatów konkursu na recenzję pt. "Co warto
czytać"!
W październiku biblioteka szkolna zaprosiła do udziału w konkursie literackim pt. „Co
warto czytać”. Zadaniem uczestników było napisanie recenzji wybranej przez siebie
książki. Do konkursu przystąpiło 35 uczestników. Najczęściej wybierano powieści
fantasy, Sapkowskiego i Tolkiena. Polecano również lektury, np. „Lalkę”,
„Makbeta”, „Zdążyć przed Panem Bogiem”.
Czytaj całość

Łamańce językowe w bibliotece szkolnej
Klasy IAe i IIIi Technikum Energetycznego uczestniczyły w happeningu „Łamańce
językowe-Tongue Twisters”, który się odbył w bibliotece szkolnej 29 listopada
2016r.
Czy pamiętacie, z jakiego filmu pochodzi cytat: Grzegorz Brzęczyszczykiewicz,
Chrząszczyżewoszyce powiat Łękołody? - To oczywiście fikcyjne dane osobowe bohatera
„Jak rozpętałem II wojnę światową”. Ich wymowa i zapis sprawiły niemały kłopot
niemieckiemu protokolantowi. Nasi uczniowie i nauczyciele nie mieli problemu z pytaniami
Czy tata czyta cytaty Tacyta? I cóż, że ze Szwecji w czasie suszy suchą szosą Sasza szedł?
Czytaj całość
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Ostatnie wiadomości
OFERTA PRACY !!!
XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Odbiór świadectw maturalnych - termin
poprawkowy
Kiermasz podręczników
Ogłoszenie

"Przyłapani na czytaniu" - rozstrzygnięcie konkursu
fotograficznego
23 listopada w czytelni szkolnej odbyło się wręczenie nagród autorom najlepszych prac w
konkursie fotograficznym. Zgłoszone prace dowodzą, że czytaniu można oddawać się w
każdym wieku, w różnych miejscach i czasie. Dziękujemy uczestnikom za piękne zdjęcia i
zapraszamy do biblioteki szkolnej na wystawę pokonkursową.
Nagrody ufundowali: kino Helios i Społeczna Akademia Nauk.
Czytaj całość

Wszystko zaczęło się od książki... - spotkanie z
podróżniczką, panią Renatą Musiał
23 listopada pani Renata Musiał, z zamiłowania podróżniczka i fanka książek o podróżach,
spotkała się z uczniami i nauczycielami ZSP nr 3. Opowiedziała o swoich doświadczeniach
globtroterki, o wyprawach: Jedwabnym Szlakiem, koleją transsyberyjską,
podróżach do Chin, Mongolii, Kazachstanu, Gruzji, Peru. Prelekcję wzbogaciła
prezentacja zdjęć, przedstawiających zarówno egzotyczne krajobrazy, jak i spotkane osoby.
Pani Renata zachęciła młodzież do poznawania innych krajów i ich mieszkańców, ich
kultury, obyczajów, muzyki, kuchni.

Egzaminy maturalne
Egzamin maturalny
Terminarz
Informatory
Arkusze
Struktura
Organizacja
Tematy maturalne
Bibliografia
Plan prezentacji
Opłata za egzamin
Deklaracje

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin
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CKE

OGŁOSZENIE

Branżowa Szkoła I Stopnia
Oferty pracy

Dla ucznia i rodziców
Ochrona Danych Osobowych
Program wych.-prof.
Samorząd Uczniowski
Dla rodziców

OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze –
referenta ds. kancelarii szkoły
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W BEŁCHATOWIE
Czytaj całość

W ramach współpracy z Uniwersytetem Łódzkim dnia 1 grudnia 2016r. zostały
przeprowadzone warsztaty na temat „Matura – co dalej? Rozważ - nie szalej” –
badanie predyspozycji zawodowych.

Warunki Ubezpieczenia

Czytaj całość

Opieka stomatologiczna
Szkolny zestaw podręczników

Dnia 29 listopada 2016 roku odbył się wykład w języku angielskim na temat: Aspekty
kultury brytyjskiej. Symbole Wielkiej Brytanii i Wysp Brytyjskich poprowadzony przez
Pana doktora Grzegorza Zinkiewicza.

Regulamin dziennika elektr.

Czytaj całość

Stypendia PGE
Procedura funkcjonowania ZSP1
Plan lekcji
Zastępstwa

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

BIP

Uniwersytet Łódzki z wizytą u nas

Rozkład jazdy PKS

Dni wolne od zajęć

OKE

Matura - co dalej?

Kalendarz roku szkolnego

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
21 listopada 2016 r. w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia tegorocznych
stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Stypendia otrzymali: Samuel Strąk - uczeń klasy IIs/w IV LO oraz Jakub Kowalczyk uczeń klasy IIIi TE. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 238 uczniów z terenu
województwa łódzkiego.

SAN

Czytaj całość

Stypendium naukowe
Tomasz Przerywacz, młodzieżowy członek SzKSEP przy ZSP nr 3 w Bełchatowie, uczeń
klasy IVc TE, otrzymał stypendium naukowe z Funduszu Stypendialnego
Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

KONTAKT

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

Multimedia
Film promocyjny
Filmy

Celem Funduszu jest wyróżnianie najlepszych uczniów, studentów i młodych pracowników
nauki oraz popularyzowanie działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich wśród
młodzieży szkół średnich i wyższych.
Stypendia są przyznawane uczniom szkół średnich, studentom i młodym pracownikom
nauki szkół wyższych o kierunku szeroko rozumianej elektryki i informatyki.
Czytaj całość

Nowości wydawnicze w naszej bibliotece
Biblioteka szkolna zakupiła w ramach projektu "Książki naszych marzeń" ponad 300
nowości wydawniczych. Wśród nich znajdziemy literaturę fantasy, science-fiction, powieści
przygodowe, obyczajowe, historyczne, sensacyjne, biografie, reportaże oraz powieści w
języku angielskim.

Politechnika Łódzka

Czytaj całość

Dziennik elektroniczny

Zapobieganie uzależnieniom
16 listopada 2016 r. w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej – zapobieganie
uzależnieniom, odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Klubu AA.
W spotkaniu brały udział klasy IVc, IVb, IVgm oraz IIIb Technikum Energetycznego.
Organizatorami spotkania byli: pani Zdzisława Sykuła, pani Małgorzata Warzyńska oraz pan
Damian Maślanka.

Facebook

Symulacyjna gra ekonomiczna

PERSPEKTYWY 2015

Z okazji Międzynarodowego Tygodnia Przedsiębiorczości w dniach 15 –
16.11.2016r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w symulacyjnej grze
ekonomicznej. W trakcie rozgrywek gracze wcielali się w role historycznych
przedsiębiorców. Produkowali, handlowali z innymi graczami na jarmarkach i gromadzili
towary niezbędne do zrealizowania wypraw handlowych do wybranych miast Europy.
Gra służyła zaprezentowaniu i analizie podstawowych zjawisk rynkowych (np. spółka,
klaster, konkurencja, współpraca) oraz integracji grupy poprzez luźną rozgrywkę.

Fabryka Inżynierów

PKN

Czytaj całość

BEŁCHATOWSKA PIĘTNASTKA
KB Spartakus Bełchatów serdecznie zaprasza do udziału w 20 Ulicznym Biegu
„BEŁCHATOWSKA PIĘTNASTKA” oraz Biegu Rekreacyjnego na dystansie 5km przy
„Bełchatowskiej Piętnastce”, który odbędzie się 20 listopada, podczas którego będziemy
propagować pomoc dla małej Ani pt. „Spartakusi i Przyjaciele - stawiają Anię na
nóżki”. Celem Wydarzenia jest zebranie środków na rehabilitację dla Ani, która jest jedyną
drogą i nadzieją na uzyskanie sprawności i normalne życie.

Wybierz studia

Czytaj całość

Powiat Bełchatowski

V Ogólnopolski Konkurs "Normalizacja i ja"
Uniwersytet Łódzki

Moje finanse

Kapitał Ludzki

PSWW HALLER
EFS

SchoolVision
Sekcja Strzelectwa
Sportowego

BTI
Czytaj całość

Szkolny Konkurs na Elektroniczne Ozdoby Świąteczne

Warto być dobrym

SEP

Haering

Humax
PaT

Elbud

Projekt z klasą

Binż

Bezpieczny Stok

REGULAMIN KONKURSU "Elektroniczne ozdoby świąteczne" organizowanego przez
Szkolne Koło SEP przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie.

XIV Bieg Niepodległości

EMTECH

W piątek 10.11.16r. w parku przy Dworku Olszewskich odbył się XIV Bieg
Niepodległości z okazji Święta Narodowego. Duży sukces odniosła w nim reprezentacja
naszej szkoły, zajmując pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej.
Czytaj całość

Bezpieczne wakacje

Oferta pracy

Hager

PRACOWNIK DS. REMONTÓW PIECÓW SZKLARSKICH

Obchody Święta Niepodległości

Krajowa Mapa Zagrożeń

Praktyki i staże

Obchody z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 3 w Bełchatowie rozpoczął już 10 listopada uroczystym apelem, który odbył się w auli
szkolnej z udziałem Dyrekcji Szkoły, grona pedagogicznego oraz uczniów. Uroczystości
kontynuowane były w dniu rocznicy 11 listopada w kościele parafialnym pod wezwaniem
Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Bełchatowie. Uroczysta Msza dziękczynna za
Ojczyznę odbyła się o godzinie 10:00, podczas której zaprezentował się także Poczet
Sztandarowy z naszej szkoły.
Po uroczystościach Pan Dyrektor Piotr Mielczarek złożył kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy
POW.
Czytaj całość

Wycieczka klas mundurowych
W dniu 8 listopada 2016r. odbyła się wycieczka klas mundurowych do Centralnej
Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Celem wycieczki było
zapoznanie się z zasadami rekrutacji do szkoły. Ponadto uczniowie zwiedzili obiekt
jednostki ratowniczo - gaśniczej oraz poligon pożarniczy. Wizyta ta pozwoliła młodym
ludziom poznać praktyczne aspekty zawodu, „przymierzyć się” do niego, bo praca w
służbach mundurowych to marzenie wielu uczestników wycieczki.
Czytaj całość

Oferty pracy
MONTER SPRZĘTU RTV (BEŁCHATÓW)
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
PRACOWNIK PRODUKCJI
PRACOWNIK PRODUKCJI ARIX

Biblioteka

WSPARCIE PRACOWNIKÓW PRODUKCJI
WYKŁADANIE TOWARU

Uniwersytet Zawsze Otwarty
W ramach akcji Uniwersytet Zawsze Otwarty uczniowie kl.IIi TE, IVi TE i IIp LO w dniu
9.11.2016r. gościli na wydziale filologicznym.
Czytaj całość

Wycieczka do jednostki wojskowej w Tomaszowie
Mazowieckim
W dniu 4 listopada uczniowie klasy 1 o profilu wojskowym mieli okazję uczestniczyć w
wycieczce do jednostki wojskowej wraz z panią Kasią Zwolińską, panią Moniką
Płucieńczak i panem Wiesławem Stasiakiem, która mieści się w Tomaszowie
Mazowieckim. Oprócz prezentacji różnorodnego sprzętu niezbędnego w wojsku nie
zabrakło także zajęć praktycznych, takich jak strzelanie z broni za pomocą symulatora,
przymierzanie spadochronu, i wiele wiele innych.
Czytaj całość
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Targi Pracy

Arkusze

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na Targi
Pracy.

Struktura
Organizacja

O szkole

Czytaj całość

Historia

Drzewa - świadkowie czasu i ludzi

Bibliografia

Patron

27 października 2016r. uczniowie klasy IIs/w: Natalia Papuga i Bartosz Zamolski
uczestniczyli w XIII sesji popularnonaukowej uczniów i nauczycieli szkół
ponadgimnazjalnych o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej pod hasłem "Drzewa świadkowie czasu i ludzi", która odbyła się w WODN w Piotrkowie Trybunalskim.
Uczniowie w trakcie sesji zaprezentowali swoją pracę przygotowaną w ramach projektu
edukacyjnego – samodzielnie nakręcony film przedstawiający ciekawe drzewa i ich historie,
rosnące na terenie Powiatu Bełchatowskiego.
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Opłata za egzamin
Deklaracje

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

CKE

Technikum Energetyczne
Branżowa Szkoła I Stopnia
Oferty pracy

Dla ucznia i rodziców
Ochrona Danych Osobowych

OKE

Program wych.-prof.
Samorząd Uczniowski
Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego
Warunki Ubezpieczenia
Opieka stomatologiczna

Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w XIV Biegu Niepodległości.
Chętnych prosimy o zgłoszenie się do nauczycieli wychowania fizycznego.

Szkolny zestaw podręczników

KOMUNIKAT

Rozkład jazdy PKS

W dniu 04.11.2016r. (piątek) o godzinie 17.30 w sali nr 60 odbędzie się spotkanie
organizacyjne uczniów klasy II Be oraz IV Be zakwalifikowanych do udziału w I edycji
projektu „Europejskie kwalifikacje normą XXI wieku” (wyjazd do Frankfurtu), ich
rodziców z przedstawicielem starostwa powiatowego oraz nauczycielami sprawującymi
opiekę nad młodzieżą w trakcie wyjazdu.
Obecność obowiązkowa.

Regulamin dziennika elektr.
Dni wolne od zajęć
Stypendia PGE
Procedura funkcjonowania ZSP1

BIP

SAN

Olimpiada EUROELEKTRA

Plan lekcji
Zastępstwa

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

Multimedia

Politechnika Łódzka

Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

W dniu 4.11.2016r. (piątek) o godzinie 9.00 w sali 11 odbędą się zawody I stopnia
olimpiady wiedzy elektrycznej i elektronicznej „EUROELEKTRA”.
Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Pani Zdzisławy Sykuły lub Elżbiety Murlikiewicz.

KOMUNIKAT
Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie informuje, że dzień
31.10.2016r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Informacja
Facebook

Fabryka Inżynierów

Informujemy, że na naszej stronie internetowej, została utworzona nowa zakładka o
nazwie "Biblioteka", dostępna w menu "Dla ucznia i rodziców". W zakładce będą
dostępne: „Aktualności” oraz "Okno z wierszem".
Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia nowej zakładki.

Gratulujemy!

PERSPEKTYWY 2015

W dniu 19 października 2016r. zespół M&S w składzie Sylwia Szewczyk i Mateusz
Witkowski odebrał w Ministerstwie Środowiska w Warszawie nagrodę za zdobycie III
miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Filmowym „Postaw na słońce”. Głównym
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska. W ramach konkursu
filmowego należało w kilku etapach napisać scenariusz i nakręcić krótki film edukacyjny.
Film naszych reprezentantów zdobył uznanie jury i został wysoko oceniony. III miejsce w
Polsce to ogromny sukces. Gratulujemy sukcesu naszym uczniom i życzymy powodzenia w
tegorocznej edycji.
Czytaj całość

PKN

Wybierz studia

Internet kluczem do wiedzy
W dniu 25 października 2016 roku w naszej szkole odbył się konkurs „Internet
kluczem do wiedzy” dla uczniów klas pierwszych. Konkurs odbył się w dwóch
etapach: pierwszy (eliminacje) w formie testu składającego się z 40 pytań a drugi (finał)
z 4 zadań sprawdzających umiejętności praktyczne uczniów.

Powiat Bełchatowski

Czytaj całość

Konkurs

Uniwersytet Łódzki

Moje finanse

Kapitał Ludzki

PSWW HALLER
EFS

SchoolVision
Sekcja Strzelectwa
Sportowego

BTI
Czytaj całość

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
W dniu 28 października 2016r. o godz. 9.00 w sali 120 odbędzie się w naszej szkole

etap szkolny XXX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Zapraszamy do
udziału uczniów technikum klas budowlanych. Zapisy u pani Joanny Napory, sala 120.

Warto być dobrym

Mistrzostwa szkoły w pływaniu!
W dniu 21.10.2016r. na szkolnym basenie odbyły się MISTRZOSTWA SZKOŁY W
PŁYWANIU dziewcząt i chłopców (50m stylem dowolnym).

SEP

Najlepsze dziewczęta to:
I miejsce Patrycja Kroszczyńska
II miejsce Barbara Szubert
III miejsce Natalia Papuga
Najlepsi chłopcy to:
I miejsce Michał Łęski
II miejsce Mateusz Nowicki
III miejsce Michał Troczyński

Haering

Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY!!!

PaT

Czytaj całość

Humax

Muzyka orkiestrowa w pigułce

Projekt z klasą

Dnia 19.10.2016r. w auli ZSP nr 3 w Bełchatowie odbył się koncert muzyczny "Pod
batutą dyrygenta - muzyka orkiestrowa w pigułce". Muzycy z duetu smyczkowego:
Krzysztof Orzechowski i Jacek Woźnica zaprezentowali młodzieży fragmenty utworów J. S.
Bacha, W. A. Mozarta, J. Offenbacha, G. Rossiniego i J. Straussa.
To ciekawa forma popularyzacji muzyki klasycznej wśród młodzieży.
Na zakończenie koncertu przeprowadzony został Quiz - zagadki muzyczne na przykładach
melodii ze znanych filmów i seriali telewizyjnych.
Koncert zorganizowało Łódzkie Biuro Koncertowe "Wirtuoz".

Elbud

Edukacja konsumencka 2016
W ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym nasza szkoła miała zaszczyt gościć
Pana Piotra Porzeżyńskiego - Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Przeprowadził on w dniach 19 - 20 października zajęcia z zakresu podstawowych
elementów wiedzy konsumenckiej dla klas programowo najwyższych - Liceum
Ogólnokształcącego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Technikum Energetycznego.

Binż

Czytaj całość

Bezpieczny Stok

Spotkanie z GRH Infanterie-Regiment 73
W poniedziałek, 17. października odbyło się spotkanie z członkami grupy
rekonstrukcji historycznej Infanterie-Regiment 73, którzy w ciekawy i niecodzienny
sposób przedstawili sytuację wojsk polskich i niemieckich podczas II wojny światowej.
Szczegółowo zaprezentowane zostały umundurowanie i wyposażenie polskiego i
niemieckiego żołnierza piechoty oraz dowódcy niemieckiego czołgu.

EMTECH

Czytaj całość

Biegi przełajowe
Bezpieczne wakacje

Krajowa Mapa Zagrożeń

13 października w Zelowie na Patykach odbyły się powiatowe, sztafetowe biegi
przełajowe chłopców. Nasz zespół po pasjonującej walce zajął 2 miejsce i awansował
do zawodów rejonowych.
18 października na tej samej trasie odbyły się rejonowe biegi sztafetowe, w których nasi
uczniowie po zaciętej walce wywalczyli 3 miejsce.
Skład naszego zespołu: Radosław Siciarz, Kacper Krawczyk, Szymon Pilarski, Mateusz
Rusajczyk, Konrad Kwaśniak, Kamil Romas, Przemysław Gryś, Szymon Woźniak, Damian
Barański, Paweł Drzazga, Łukasz Morawski, Kamil Szymczak, Damian Małecki.
Czytaj całość

Lekcja historii z Instytutem Pamięci Narodowej

Praktyki i staże

"Ocaleni z nieludzkiej ziemi. Losy uchodźstwa polskiego w ZSRR w latach 19421950" to tytuł wystawy i wykładu, którego wysłuchali uczniowie naszej szkoły. Wykład
pana Artura Osowskiego, przedstawiciela IPN z Łodzi, dotyczył losu Polaków w latach II
wojny światowej i po jej zakończeniu, uratowanych ze Związku Sowieckiego oraz
polskich żołnierzy służących w armii generała Władysława Andersa.
Ta nietypowa lekcja stanowi doskonałe uzupełnienie tematów omawianych na zajęciach
historii w szkole ponadgimnazjalnej.
Materiał przygotowany przez Telewizję Dolsat można obejrzeć na stronie:
http://www.ebelchatow.pl/
Czytaj całość

XLIII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
W piątek 21 października 2015 r. odbędzie się I etap (szkolny) XLII Olimpiady
Wiedzy Technicznej. Konkurs odbędzie się w sali nr 11, rozpocznie się o godz. 9.00 i
potrwa 90 minut.
Uczestnicy proszeni są o przybycie o godz. 8.50 (po dzwonku na 2 godzinę lekcyjną) do
sali nr 11.
Czytaj całość

KOMUNIKAT
W dniu 20.10.2016 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w sali nr 60 odbędzie się
spotkanie organizacyjne uczniów klasy II Be oraz IV Be zakwalifikowanych do udziału w I
edycji projektu „Europejskie kwalifikacje normą XXI wieku” (wyjazd do Frankfurtu),

Hager

Biblioteka

ich rodziców z dyrektorem szkoły i przedstawicielem starostwa powiatowego.
Obecność obowiązkowa.

Konkurs
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Misja szkoły
„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom
XXI wieku”
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PEDAGOG, PSYCHOLOG

Ostatnie wiadomości

Technikum Energetyczne
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Kontakt
Szkolny zestaw podręczników
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

OFERTA PRACY !!!
XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Odbiór świadectw maturalnych - termin
poprawkowy
Kiermasz podręczników
Ogłoszenie

Menu główne
Strona główna

PATRON

Dzień Edukacji Narodowej

Plan prezentacji

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom i pracownikom administracji
życzymy
wielu radosnych chwil, uśmiechu, zadowolenia z wykonywanej pracy,
satysfakcji oraz spełnienia marzeń.

Opłata za egzamin

"Dobry nauczyciel jak aforysta
nie poniża i nie krzyczy,
a zapraszając do refleksji
nie traci poczucia realizmu i optymizmu"...

Tematy maturalne
Bibliografia

Deklaracje

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

CKE

Branżowa Szkoła I Stopnia

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie informuje, że Dzień
Edukacji Narodowej tj. 14.10.2016 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych.

Dla rodziców

Organizacja

Dyrektor Szkoły oraz Samorząd Uczniowski.

KOMUNIKAT

Samorząd Uczniowski

Informatory

Struktura

Technikum Energetyczne

Program wych.-prof.

Terminarz

Mistrzostwa szkoły w pływaniu!
Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły na zawody w pływaniu dziewcząt i chłopców
(50m stylem dowolnym) o Puchar Dyrektora Szkoły. Zawody odbędą się w dniu
21.10.2016 r. (piątek) o godz. 9:00 na basenie przy ZSP nr 3. Chętnych prosimy o
wcześniejsze potwierdzenie udziału u nauczycieli wychowania fizycznego. Dla zwycięzców
przewidziane są nagrody.

IV Liceum Ogólnokształcące

Ochrona Danych Osobowych

Egzamin maturalny

Arkusze

Kierunki kształcenia

Dla ucznia i rodziców

Egzaminy maturalne

KOMUNIKAT

Rekrutacja

Oferty pracy

Harmonogram zajęć
Harmonogram zajęć dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie
12.10-04.11.2016 r.
Podsumowanie liczby godzin:
- Doradztwo zawodowe – Zdzisława Sykuła – 20 godzin
- Język niemiecki – Beata Stolecka – 26 godzin
- Szkolenie pedagogiczno – kulturowe – Agnieszka Wróblewska – 10 godzin

OKE

Czytaj całość

Kalendarz roku szkolnego
Warunki Ubezpieczenia
Opieka stomatologiczna
Szkolny zestaw podręczników
Rozkład jazdy PKS

II Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Energetyce Odnawialnej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu oraz Wydział Mechaniczno-Energetyczny
Politechniki Wrocławskiej zapraszają do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy
o Energetyce Odnawialnej. Konkurs skierowany jest do uczniów technikum – w
szczególności uczących się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej.

BIP

Czytaj całość

Regulamin dziennika elektr.
Dni wolne od zajęć
Stypendia PGE
Procedura funkcjonowania ZSP1
Plan lekcji
Zastępstwa

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

KONTAKT

KOMUNIKAT
W dniu 11 października 2016 roku na stadionie PCS Bełchatów odbędzie się Finał
Wojewódzki Licealiady w Lidze Lekkoatletycznej. Prosimy w tym dniu o nie
parkowanie samochodów na parkingu wewnętrznym od strony lodowiska.

SAN

Dziękujemy.

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy (2 października) odbyła
się w naszej szkole prelekcja pt. „Konsekwencje prawne i psychologiczne przemocy
w szkole”. Aspekty prawne przedstawił student prawa (UŁ), p. Damian Wieczorek, zaś o
psychologicznych skutkach przemocy opowiedziała p. Dorota Kochalska (również studentka
psychologii SWPS). W spotkaniu brali udział uczniowie z klas LO i TE: III S/W, III P, III
CeD oraz II Ie wraz z nauczycielami.

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.

Czytaj całość

Wiedza moją szansą

Konkurs fotograficzny

Zrealizowane

Konkurs fotograficzny „Przyłapani na czytaniu”

Multimedia

Wszystkich uczniów zainteresowanych fotografią zapraszamy do udziału w konkursie
„Przyłapani na czytaniu” organizowanym przez bibliotekę szkolną. Dla uczestników
przewidziano atrakcyjne nagrody.

Politechnika Łódzka

Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

Fabryka Inżynierów

Facebook

PKN
PERSPEKTYWY 2015

Wybierz studia

Czytaj całość

Powiat Bełchatowski

Kapitał Ludzki

Spektakl teatralny
Dnia 29 września 2016 r. młodzież klas: I A, I B, I i, I E, I D TE i I p LO obejrzała
spektakl teatralny „Król Edyp”, będący adaptacją tragedii Sofoklesa. Spektakl został
wystawiony przez aktorów Teatru Ludowego z Krakowa w Gigantach Mocy w
Bełchatowie.
Ta tragedia Sofoklesa oparta na jednym z najbardziej znanych mitów greckich, pokazuje
uwikłanie człowieka we własne przeznaczenie oraz złudną wiarę w indywidualną wolę i
aktywność.
Uczniowie mogli się przenieść w świat kultury antycznej, zobaczyć, jak widziany jest
człowiek w kulturze greckiej, jak bogowie decydują o jego losie. Dostrzegli, że w tragedii
antycznej nad człowiekiem ciąży fatum, którego nie da się uniknąć.
Spektakl pokazał istotę teatru greckiego z całą jego surowością, czystością formy.

Uniwersytet Łódzki

Moje finanse

Liga lekkoatletyczna - zawody powiatowe

EFS

W dniu 30.09.2016 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Powiatowych
Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w lekkiej atletyce. W tym roku szkolnym
za organizację i przebieg zawodów odpowiedzialna była nasza szkoła i nauczyciele
wychowania fizycznego pod "kierownictwem" Pana Dariusza Rybarczyka.
Zawody odbywały się na stadionie lekkoatletycznym Powiatowego Centrum Sportu.
Serdecznie dziękujemy pracownikom PCS za pomoc i profesjonalne przygotowanie obiektu
do zawodów, dzięki czemu uczniowie mogli poczuć się jak prawdziwi "zawodowcy".

PSWW HALLER

Czytaj całość

Szkolny Klub Wolontariusza

SchoolVision

We wtorek 27 września 2016 roku członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza
powitali jesień wraz z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie. Były
życzenia i prezenty dla jubilatów, konkurs zagadkowy o jesieni, debiut wokalnoinstrumentalny księdza Emanuela Stańczyka oraz wspaniała zabawa w rytmie szlagierów.
W imprezie wzięli udział uczniowie naszej szkoły oraz opiekunowie: Agnieszka
Jędrzejewska-Florczyk, Barbara Gajda, Anna Jaszczak oraz ksiądz Emanuel Stańczyk.
Czytaj całość

Europejski Dzień Języków

BTI

26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków. Jego idea zrodziła się z
inicjatywy Komisji Europejskiej podczas Europejskiego Roku Języków w 2001
roku. W tym dniu szkoły, uczelnie i inne placówki oświatowe z krajów członkowskich Unii
Europejskiej organizują różne imprezy związane z nauką języków. Jednym z głównych
celów obchodów Europejskiego Dnia Języków jest ukazywanie korzyści płynących z uczenia
się języków obcych, do których można zaliczyć: umożliwienie porozumiewania się z
rodzimymi użytkownikami języków w ich własnej mowie, swobodny przepływ ludzi i

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

wymianą informacji, a także promowanie różnych form współpracy międzynarodowej oraz
możliwość poznawania bogactwa językowego i kulturowego Europy.

Warto być dobrym

Czytaj całość

OGŁOSZENIE
SEP

Chcesz zdobyć nowy zawód lub uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe?
Weź udział w bezpłatnym kursie SPAWACZ METODĄ MAG.
Kurs realizowany będzie w miesiącach październik/listopad 2016 r. w Bełchatowie.
Wymagania:
- wiek 18 – 25 lat,
- osoby niepracujące i nieuczące się.

Haering

Zgłoś się już teraz !!!
Kontakt pod numerem tel. 796 111 420
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bełchatowie
Ul. Czapliniecka 19a pok. 121 97-400 Bełchatów

PaT

Humax

Kreatywne łódzkie
Kreatywne łódzkie - ruszyła II edycja plebiscytu na najbardziej kreatywną
klasę.

Projekt z klasą

Ruszył Plebiscyt Dziennika Łódzkiego i europosła Ziemi Łódzkiej Jacka Saryusz-Wolskiego
na „Najbardziej Kreatywną Klasę”. Młodzież, która przyśle do Dziennika Łódzkiego
ciekawe zdjęcie swojej klasy i opisze dlaczego zasługuje na miano „Najbardziej Kreatywnej”
dostanie się do drugiego etapu, czyli głosowania smsowo-internetowego (7-28.10.2016).

Elbud

Na zdjęcia i filmy klas gimnazjalnych, licealnych i techników z całego województwa
czekamy do 17 października.
Komisja Plebiscytowa ogłosi wyniki 28 października na stronie internetowej Dziennika
Łódzkiego.
Czytaj całość

Binż

Europejskie kwalifikacje normą XXI w.

Bezpieczny Stok

W ZSP Nr 3 oraz ZSP Nr 4 w Bełchatowie rozpoczęła się rekrutacja do I edycji projektu
„Europejskie kwalifikacje normą XXI w. – zagraniczne staże zawodowe dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Jeśli jesteś uczniem technikum budownictwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
w Bełchatowie albo uczniem technikum żywienia i usług gastronomicznych, czy też
technikum hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie zgłoś
chęć udziału w projekcie.

EMTECH

Czytaj całość

ENERGETAB - Bielsko-Biała 2016
Bezpieczne wakacje

14 września 2016 r. uczniowie klas III D i II BM/M Technikum Energetycznego oraz
uczniowie klasy II B Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczestniczyli w 29
Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2016.
To największe targi tego typu w Polsce.

Hager

Czytaj całość

Oferty pracy
Krajowa Mapa Zagrożeń

Praktyki i staże

GE Energy Connection działa w sektorze energetycznym poprzez rozwijanie technologii,
pomagających lepiej i bezpieczniej rozwiązywać problemy naszych klientów. Z 7,3
miliardami dolarów zysku w 2013 roku jesteśmy jednym ze światowych liderów w
transmisji, dystrybucji i konwersji energii. Biznes GE Energy, do którego w Polsce należą
fabryki w Bielsku Białej, Kłodzku oraz Łodzi, to międzynarodowy lider w globalnej produkcji
i sprzedaży urządzeń i aparatów mających zastosowanie w dystrybucji, ochronie,
monitorowaniu, transformacji, przetwarzaniu energii niskiego i średniego napięcia oraz
kompletnych rozwiązaniach procesów produkcyjnych i systemów automatyki sterowania.
Czytaj całość

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie
5 października (środa) 2016 roku
godzina 9:00
• elektryk - kwalifikacja E.7 (CKP)
7 października (piątek) 2016 roku
godzina 9:00
• technik budownictwa – kwalifikacja B.30 – sala 221
Czytaj całość

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
SESJA JESIENNA 2016
W dniu 6.10.2016 r. (czwartek) odbędzie się część pisemna egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie:

Biblioteka

godzina 10:00 – sala 122
- technik elektryk – kwalifikacja E.7 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń
elektrycznych
- technik energetyk – kwalifikacja E.22 – Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania
energii cieplnej
godzina 10:00 – przed aulą
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – kwalifikacja B.8 - Wykonywanie robót
związanych z budową i remontem sieci komunalnych
- elektryk – kwalifikacja E.7 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Czytaj całość

MITYNG LEKKOATLETYCZNY
W dniu 16.09.2016 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w I Powiatowym Mityngu
Lekkoatletycznym im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego o Puchar Starosty
Bełchatowskiego. Zawody zostały zorganizowane na stadionie lekkoatletycznym, należącym
do Powiatowego Centrum Sportu. Naszą szkołę reprezentowała duża grupa dziewcząt i
chłopców, którzy sprawdzili swoje umiejętności w następujących konkurencjach: skok
wzwyż, skok w dal, pchnięcie kulą, 60m, 200m, 600m (dziewczęta), 1000m
(chłopcy).
W końcowej klasyfikacji dziewczęta zajęły II, a chłopcy I miejsce. Wszystkim uczniom
gratulujemy!
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Ostatnie wiadomości
OFERTA PRACY !!!
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IV Liceum Ogólnokształcące
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Branżowa Szkoła I Stopnia
Oferty pracy

Dla ucznia i rodziców

Chcesz poznać zasady tej gry?
Przyjdź na bezpłatne warsztaty GRA W ŻYCIE, które odbędą się w dniach
14.10.2016 (piątek) i 15.10.2016 (sobota) w naszej szkole. Dokładny termin i
godziny warsztatów ustalone zostaną z uczestnikami.

Bibliografia

Czytaj całość

Stypendia św. Mikołaja Fundacji Świętego Mikołaja
Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium św. Mikołaja Fundacji
Świętego Mikołaja w roku szkolnym 2016/2017.
Uczeń może ubiegać się o przyznanie Stypendium, jeśli:
a. Potwierdzony miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż
1500 zł (tysiąc pięćset złotych). Wartość ta uzyskiwana jest na podstawie dokumentów
przedstawiających dochody określonych w zasadach dokumentowania i obliczania dochodu
(załącznik nr 2 do regulaminu). W szczególnych przypadkach dochód netto może być
wyższy. Szczególne okoliczności powinny być zawsze skonsultowane z Fundacją i
udokumentowane w formie załącznika do wniosku.
b. Uzyskał średnią ocen w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższą niż 4,0
w szkole średniej. W wyjątkowych przypadkach (np. wybitne uzdolnienia w jednej lub kilku
dziedzinach), po konsultacji z Fundacją, średnia ocen może być niższa niż określona w
kryteriach, jednak nie niższa niż 4,0. Jeśli uczeń przechodzi do szkoły wyższego stopnia,
pod uwagę brana jest średnia ocen ze stopnia szkoły, którą ukończył w poprzednim roku.
c. Wykazuje się zaangażowaniem społecznym i ma osiągnięcia naukowe.

Wnioski składamy do 23.09.2016 r. do gabinetu nr 62.

Warunki Ubezpieczenia
Opieka stomatologiczna
Szkolny zestaw podręczników
Rozkład jazdy PKS
Regulamin dziennika elektr.
Dni wolne od zajęć
Stypendia PGE

Informatory

Struktura

Samorząd Uczniowski

Kalendarz roku szkolnego

Terminarz

Życie jest trochę jak gra komputerowa.
Masz swoją postać - siebie. Rozwijasz swoje skillsy, podnosisz statsy, nabijasz experience.
Dostajesz różne questy do wykonania. Zdobywasz artefakty i przechodzisz na kolejne
levele.

Program wych.-prof.

Dla rodziców

Egzamin maturalny

Arkusze

Regulamin stypendium, wniosek dla ucznia, zasady dokumentowania i obliczania dochodu,
karta
oceny
ucznia
oraz
inne
materiały
dostępne
są
na
stronie
https://stypendia.mikolaj.org.pl

Ochrona Danych Osobowych

Egzaminy maturalne

Zagraj w życie!

Pedagog, psycholog
Kontakt

Organizacja
Tematy maturalne

Plan prezentacji
Opłata za egzamin
Deklaracje

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

CKE

OKE

Obchody uczczenia pamięci żołnierzy polskich w 77 rocznicę
wybuchu II wojny światowej
W dniu 18 września 2016 roku Poczet Sztandarowy Szkoły, na zaproszenie Wójta Gminy
Kluki oraz proboszcza Parafii NMP Królowej Polski w Klukach, uczestniczył w obchodach
uczczenia pamięci żołnierzy polskich w związku z 77 rocznicę wybuchu II wojny
światowej.
Po uroczystościach delegacja ZSP Nr 3 złożyła kwiaty pod pomnikiem poległych.
W Poczcie Sztandarowym Szkołę godnie reprezentowali uczniowie klasy III D TE oraz II B
ZSZ.

BIP

Czytaj całość

Uwaga Konkurs
SAN

Procedura funkcjonowania ZSP1
Plan lekcji
Zastępstwa

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

KONTAKT

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

Multimedia

Politechnika Łódzka

Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

Fabryka Inżynierów

Facebook

PKN
PERSPEKTYWY 2015

Czytaj całość

Wybierz studia

KOMUNIKAT
W dniu 22.09.2016 r. o godzinie 17.00 w auli szkolnej odbędzie się spotkanie dyrekcji
szkoły z rodzicami uczniów klas II – III LO, II – IV TE i II – III ZSZ.
Następnie odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

Powiat Bełchatowski

KOMUNIKAT
W dniu 21.09.2016 r. o godzinie 17.00 w auli szkolnej odbędzie się spotkanie dyrekcji
szkoły z rodzicami uczniów klas I LO, TE i ZSZ.
Następnie odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

Uniwersytet Łódzki

Uwaga rodzice uczniów klas pierwszych!
Kapitał Ludzki

Nasza szkoła we wrzesniu 2016 r. przystępuje do programu profilaktycznego:
"ZDROWO gram - Jestem Eko". Dyrekcja szkoły zwraca sie z prośbą o zapoznanie się z
programem i zachęcenie młodzieży do wzięcia udziału.
Czytaj całość

Moje finanse

Salon Maturzystów
W środę 7 września 2016 uczniowie klas 3s/w i 3p liceum oraz 4i i 4b technikum
uczestniczyli w Łódzkim Salonie Maturzystów Perspektywy 2016, który tym razem
odbywał się w pięknych obiektach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Uczniowie uzyskali
informacje o maturze w 2017 roku - czy już będzie inna? Jak przygotować się do
najważniejszego w życiu egzaminu?

PSWW HALLER

Czytaj całość

EFS

Obchody rocznicowe obrony Gór Borowskich 2016
Poczet Sztandarowy Szkoły uczestniczył w obchodach rocznicowych obrony Gór Borowskich
w dniach:
03.09.2016 r. – w Grocholicach
04.09.2016 r. – na Górze Borowskiej
Po uroczystościach delegacja ZSP Nr 3 złożyła kwiaty pod pomnikami poległych.
Czytaj całość

SchoolVision

KOMUNIKAT
Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie, w sesji zimowej 2017 przez uczniów (absolwentów) upływa 12 września
2016 r.

BTI

Deklaracje składają uczniowie z następujących klas: III Be TE, III Ce/De (De) TE, III De
TE, III Ee, IV Be TE, IV De TE, IV Ce TE, IV Ge/Me TE, IV Ie TE, II t ZSZ, III b ZSZ oraz
uczniowie którzy do tej pory nie zdali egzaminu z danej kwalifikacji (poprawka).
Miejsce składania deklaracji: kierownik zajęć praktycznych (pokój nr 29) lub sekretariat
szkoły.

Obchody 77 rocznicy obrony Gór Borowskich

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola Czechowska
Wójt Gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek
Proboszcz Parafii pw. Wszystkich Świętych w Grocholicach ks. Ireneusz Sikora

Warto być dobrym

serdecznie zapraszają na uroczyste obchody poświęcone 77 rocznicy obrony Gór
Borowskich, które odbędą się 3 i 4 września w Grocholicach i Górach Borowskich.
Czytaj całość

SEP

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
W dniu 01.09.2016 r. o godz. 9.00 w auli szkolnej odbędzie się uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego 2016/2017. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przybycia na aulę o
godz. 8.45. Następnie odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami klas w salach
lekcyjnych.

Haering

Zebranie Rady Pedagogicznej
W dniu 31 sierpnia 2016 r. (środa) o godz. 10.00 w sali nr 11 odbędzie się zebranie
Rady Pedagogicznej.

PaT

Humax

Termin odbioru świadectw i dyplomów zawodowych
Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające
kwalifikacje zawodowe wydawane będą w dniu 26.08.2016 r. od godz. 11:30 do godz.
13:30 w sali nr 60. Po podanym terminie świadectwa i dyplomy odebrać będzie można w
sekretariacie szkoły.

Projekt z klasą

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Elbud

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – 23.08.2016 r. godz. 9.00
Zespoły nadzorujące pisemny egzamin maturalny
1. Matematyka („nowa matura”) LO + TE – czytelnia (wejście od strony sali 122)
Gosława Borkowska – Kuśmierz – przewodniczący
Sławomir Chrzanowski
Jacek Koszek
Agnieszka Karasińska – Nowacka
Rezerwa: Mirosław Kubicki, Zbigniew Świercz, Monika Rydz

Bezpieczny Stok

2. Matematyka („stara matura”) LO + TE – hol przed aulą
Joanna Napora – przewodniczący
Żaneta Garstka
Dariusz Paduch
Monika Górny
Rezerwa: Wiesław Stasiak, Barbara Gajda

Binż

EMTECH

Czytaj całość

Termin odbioru świadectw maturalnych

Bezpieczne wakacje

Świadectwa maturalne wydawane będą w dn. 05.07.2016 r. od godz. 11.15 do godz.
13.00 w sali nr 60. Po podanym terminie świadectwa odebrać będzie można w
sekretariacie szkoły. W nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca 2016 roku zdający
składa w sekretariacie szkoły przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne
oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

Hager

Egzaminy poprawkowe
HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH - SIERPIEŃ 2016

Krajowa Mapa Zagrożeń

OGŁOSZENIE

Biblioteka

Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas: I, II LO; I, II, III TE; I, II, III
ZSZ rozpocznie się w dniu 24.06.2016 r. (piątek) o godzinie 9.00 w auli szkolnej.
Następnie odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

Praktyki i staże

Egzaminy klasyfikacyjne
HARMONOGRAM EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH CZERWIEC 2016

OFERTA PRACY
Firma budowlana z Bełchatowa pilnie poszukuje chętnych do pracy.
Poszukujemy pracowników wykwalifikowanych jak i pracowników na stanowiska
pomocnicze.
Kontakt: 504323880 (do godz. 18-tej).
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Prąd twoim wrogiem czy przyjacielem?
Szkolny konkurs multimedialny pod patronatem SzKSEP przy ZSP nr 3, „Prąd twoim
wrogiem czy przyjacielem” rozstrzygnięty. Tematem konkursu była szeroko rozumiana
elektryka i elektryczność.
Konkurs adresowany był do uczniów klas pierwszych ZSP nr 3 w Bełchatowie. Do
konkursu zgłoszono 19 prac. Jury w składzie: p. Zdzisława Sykuła, pani Małgorzata
Warzyńska oraz pani Anita Chudzik wyłoniło zwycięzców:
I miejsce Paweł Drozdek z klasy I cd/ d TE
II miejsce Michał Trela z klasy I cd/ d TE
III miejsce Dawid Jacek z klasy I b ZSZ
Zwycięzcom gratulujemy!
Nagrody zostały wręczone 10 czerwca na tegorocznej akademii z okazji Dnia Elektryka.
Dziękujemy sponsorowi nagród, którym była Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie.

Młodzieżowi członkowie SzKSEP z klasy III c TE: Tomasz Przerywacz, Mateusz Nowicki,
Artur Głowacki, Kamil Kupisz, Patryk Madejak przeprowadzili warsztaty, nt. bezpiecznej
elektryczności i nie tylko, dla uczniów klas II i III Publicznego Gimnazjum w Drużbicach
z siedzibą w Rasach.
Opiekunem była pani Zdzisława Sykuła – prezes SzKSEP.
Podsumowaniem warsztatów był zorganizowany już po raz drugi konkurs „AMPEREK”.
Konkurs skierowany był do gimnazjalistów biorących udział w warsztatach. Zwycięzcami
konkursu zostali uczniowie:
- Piotr Zochniak z klasy II a
- Filip Rejmicz z klasy III b
- Maciej Urbaniak z klasy II b
Zwycięzcom gratulujemy! Nagrody zostały wręczone 10 czerwca na uroczystej akademii z
okazji Dnia Elektryka. Składamy serdeczne podziękowania fundatorom nagród:
Społecznej akademii Nauk w Bełchatowie oraz Radzie Rodziców przy ZSP nr 3 w
Bełchatowie.

Ochrona Danych Osobowych

Informatory

Struktura

Technikum Energetyczne

Dla ucznia i rodziców

Terminarz

W dniu 17 czerwca 2016 r. od godziny 8.00 do 13.00 w naszej szkole odbędzie się
ostatnia w tym roku szkolnym akcja oddawania krwi. Zapraszamy wszystkich
pełnoletnich uczniów oraz absolwentów szkoły.

Konkurs AMPEREK

Oferty pracy
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Arkusze
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Uczeń naszej szkoły laureatem Olimpiady Innowacji
Technicznych i Wynalazczości
W dniach 10 ÷ 12 czerwca 2016 roku w Koszalinie odbyły się ogólnopolskie finały III
edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Olimpiada ta jest
corocznie organizowana przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i
Racjonalizatorów. Honorowy patronat nad Olimpiadą objęli: Ministerstwo Gospodarki,
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Prezes Urzędu Patentowego RP.
Tegorocznym laureatem Olimpiady został uczeń naszej szkoły Kamil Kupiński.
Kamil przygotowywał się do udziału w Olimpiadzie pod kierunkiem mgr inż. Radosława
Herudzińskiego.

BIP

Dni wolne od zajęć
Stypendia PGE
Procedura funkcjonowania ZSP1
Plan lekcji
Zastępstwa

Wygraj z klasą - piłka siatkowa
Projekt "Wygraj z klasą" dużymi krokami zbliża się do końca. W dniu 09.06.2016 r.
odbył się mecz finałowy w piłkę siatkową pomiędzy klasami I CD TE i III C TE.
Pojedynek był (jak na finał przystało) bardzo zacięty i wyrównany, a zwycięzcę wyłonił
dopiero tie-break. Najlepszą drużyną turnieju została klasa III C TE, drugie miejsce zajęła
bardzo ambitna i waleczna klasa I CD TE. Na trzecim miejscu uplasowała się klasa II
S/W. Wszystkim zawodnikom gratulujemy!

SAN

Czytaj całość

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

KONTAKT

Powitanie lata
Dnia 7.06.2016 r. uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariusza udali się wraz z

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

nauczycielami: Barbarą Gajdą, Agnieszką Jędrzejewską – Florczyk, Anną Jaszczak oraz ks.
Adamem Pawlakiem do Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie na bal pod hasłem
„Powitanie lata”. Były kolorowe stroje, zabawne gadżety, konkursy. Zabawa jak zwykle
udała się wspaniale.
Czytaj całość

Dzień Dziecka z Energetykiem
Multimedia
Film promocyjny
Filmy

Z okazji Dnia Dziecka nauczycielki biblioteki szkolnej razem z psychologiem szkolnym
przygotowały 30 paczek dla dzieci i młodzieży z Bełchatowskiego Ośrodka
Interwencyjno-Socjalizacyjnego. Paczki z maskotkami, zabawkami, słodyczami i książkami
zostały przekazane przez uczniów klasy III b TE i II s/w LO. W akcji uczestniczył również
ksiądz Adam Pawlak.

Politechnika Łódzka

Czytaj całość

Dziennik elektroniczny

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Elektryka
Najlepsze życzenia z okazji „Dnia Elektryka” składa Szkolne Koło SEP przy ZSP nr 3 w
Bełchatowie
W 1985 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) podjął uchwałę,
ogłaszając dzień 10 czerwca „Dniem Elektryka”. Dzień ten wybrano symbolicznie dla
upamiętnienia w 1986 r. 150-tej rocznicy śmierci André Marie Ampère’a, uczonego,
odkrywcy praw rządzących elektryką.

Fabryka Inżynierów

Facebook

Międzynarodowy Dzień Elektryka

PKN
PERSPEKTYWY 2015

Wybierz studia

Powiat Bełchatowski
Uniwersytet Łódzki

Egzamin maturalny z informatyki
Kapitał Ludzki

Zdających egzamin maturalny z informatyki na poziomie rozszerzonym („nowa
formuła”) w terminie dodatkowym informujemy, że odbędzie się on w dniu 13 czerwca
(poniedziałek) 2016 roku o godzinie 14.00 w sali 221.
Jednocześnie przypominamy o konieczności sprawdzenia w dniu 9 czerwca 2016 roku
(czwartek) od godziny 11.00 do 12.00 poprawności działania komputera i wybranego
przez siebie oprogramowania (sala 221).

Moje finanse

KOMUNIKAT
Część praktyczna
egzamin):

EFS

egzaminu

potwierdzającego

kwalifikacje

w

zawodzie

(nowy

PSWW HALLER

23 czerwca (czwartek) 2016 roku, godzina 9:00
• technik górnictwa odkrywkowego – kwalifikacja M.10 – Eksploatacja złóż metodą
odkrywkową (sala nr 120)
23 czerwca (czwartek) 2016 roku, godzina 13:00
• technik budownictwa – kwalifikacja B.33 – Organizacja i kontrolowanie robót
budowlanych (sala nr 120)

SchoolVision

W wyżej wymienionych kwalifikacjach zdający powinni ze sobą zabrać czarny długopis oraz
własne przybory (kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka) na pół godziny
przed rozpoczęciem egzaminu.
Czytaj całość

KOMUNIKAT
W dniu 17.06.2016 r. (piątek) odbędzie się część pisemna egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin):

BTI

• godzina 10:00 - aula
- technik elektryk z zakresu kwalifikacji montaż i konserwacja maszyn i urządzeń
elektrycznych – E.7. dla absolwentów TE
- technik informatyk z zakresu kwalifikacji montaż i eksploatacja komputerów osobistych
oraz urządzeń peryferyjnych – E.12. dla uczniów klasy II Ie TE
- technik górnictwa odkrywkowego z zakresu kwalifikacji eksploatacja złóż metodą

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

odkrywkową – M.10. dla uczniów klasy III Ge TE
- technik mechanik z zakresu kwalifikacji montaż i obsługa maszyn i urządzeń – M.17. dla
uczniów klasy III Me TE

SEP

• godzina 10:00 - przed aulą
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych z zakresu kwalifikacji wykonywanie robót
związanych z budową i remontem sieci komunalnych – B.8. dla uczniów klasy II j ZSZ
- ślusarz z zakresu kwalifikacji wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i
narzędzi – M.20. dla uczniów klasy III a ZSZ
- elektryk z zakresu kwalifikacji montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych –
E.7. dla absolwenta ZSZ
• godzina 12:00 - aula
- technik elektronik z zakresu kwalifikacji wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
– E.6. dla uczniów klasy III Ce TE
- technik budownictwa z zakresu kwalifikacji organizacja i kontrolowanie robót
budowlanych – B.33 dla uczniów klasy III Be TE
- technik elektryk z zakresu kwalifikacji montaż i konserwacja instalacji elektrycznych – E.8.
dla uczniów klasy III De TE

PaT

Warto być dobrym

Czytaj całość

Haering

Humax

KOMUNIKAT
W dniu 20.06.2016 r. (poniedziałek) o godzinie 12:00 odbędzie się pisemny egzamin
potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) dla absolwentów technikum i
ZSZ.

Projekt z klasą

sala nr 120:
• technik elektronik,
• technik elektryk,
• technik górnictwa odkrywkowego,
• technik informatyk,
• technik budownictwa,
• technik mechanik,
• technik teleinformatyk,
• elektryk.
Na egzamin uczniowie zobowiązani są przyjść z dowodem tożsamości i długopisem z
czarnym wkładem na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.

Elbud

Binż

Czytaj całość

Bezpieczny Stok

Mistrzostwa w plażówce
W dniu 30.05.2016 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Powiatowych
Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w plażowej piłce siatkowej chłopców
i dziewcząt. Zawodnicy w upale dzielnie walczyli o każdą piłkę, godnie reprezentując
szkołę.
Dziewczęta grały w składzie Marlena Wojtania i Katarzyna Mijas. W końcowej klasyfikacji
uplasowały się na IV miejscu.
Chłopcy w składzie Dominik Bartczak i Krzysztof Janusiak zajęli II miejsce, kwalifikując się
do rozgrywek na szczeblu rejonowym. Zawody te odbędą się już w najbliższy piątek.
Zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Czytaj całość

Bezpieczne wakacje

Krajowa Mapa Zagrożeń

Hager

KOMUNIKAT
Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie informuje, że w dniu
24.05.2016 r. (wtorek) odbędą sie zebrania z rodzicami uczniów klas I-II LO, I-III TE,
I-III ZSZ.
Wychowawcy klas zobowiązani są poinformować rodziców o zagrożeniach oceną
niedostateczną.
Następnie odbędą się konsultacje rodziców z nauczycielami.

Konkurs
Szkolne Koło SEP przy ZSP nr 3 w Bełchatowie ogłasza konkurs, dla klas pierwszych ZSP
nr 3 w Bełchatowie, na prezentację multimedialną.

Praktyki i staże

EMTECH

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie prezentacji multimedialnej (co najmniej
10 i co najwyżej 20 slajdów) w programie Power Point na temat: „Prąd twoim
przyjacielem czy wrogiem?”.
2. Pracę należy oddać w terminie do 7.06.2016 r. (na płycie CD) pani Zdzisławie Sykuła
lub pani Małgorzacie Warzyńskiej.
ZA NAJLEPSZE PRACE PRZEWIDZIANE NAGRODY!
Serdecznie zapraszamy!
Regulamin konkursu.

Komunikat
Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w związku z zadaniem 6.2 na
egzaminie z informatyki (nowa formuła)
Szanowni Państwo
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wydał komunikat w związku z brakiem kilku
danych w zadaniu 6.2 na egzaminie maturalnym z informatyki w nowej formule,
przeprowadzonym 17 maja br.
Czytaj całość

Biblioteka

Wygraj z klasą - piłka siatkowa
W dniach 12-13.05.2016 r. odbyły się kolejne mecze w piłkę siatkową, w ramach
projektu "Wygraj z klasą". Klasa IIt ZSZ pokonała 2:0 klasę IIaj ZSZ, natomiast IIIBe TE
zwyciężyła w meczu z klasą IIDe TE również 2:0. Zwycięzcy przechodzą do kolejnej rundy.

Komunikat
Zdającym egzamin maturalny z informatyki przypominamy o konieczności sprawdzenia
w dniu 16.05.2016 r. od 12.00 do 13.00 poprawności działania komputera i wybranego
przez siebie oprogramowania (sala 221).

Turniej w piłkę siatkową
W dniu 26.04.2016 r. w naszej szkole rozpoczął się turniej w piłkę siatkową w ramach
projektu "Wygraj z klasą". Do rywalizacji zgłosiło się 10 klas: Icd TE, IIi TE, Ii TE, IIg
TE, IIs/w LO, IIIc TE, IIIb TE, IIt ZSZ i IIa/j ZSZ.
Pierwszy pojedynek odbył się pomiędzy klasami Icd i Ii. Zwyciężyła klasa Icd TE 2:0 i
przeszła do następnej rundy. Terminy kolejnych meczy będą ustalane na bieżąco z
nauczycielami wychowania fizycznego.
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W dniu 25 kwietnia 2016 r. odbył się egzamin państwowy na uprawnienia w zakresie
eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV dla członków SzKSEP
przy ZSP nr 3 w Bełchatowie.
Do egzaminu przystąpiło 23 członków Szkolnego Koła SEP. Wszyscy uzyskali świadectwa
kwalifikacyjne. Serdecznie wszystkim gratulujemy!
Zgodnie z przyjętym obyczajem, młodzieżowym członkom koła z klas IV D TE i IV GE/E TE,
świadectwa zostały wręczone na akademii z okazji zakończenia roku szkolnego klas
maturalnych w dniu 29 kwietnia 2016 r.

IV Liceum Ogólnokształcące

Terminarz

W dniu 3 maja 2016 r. Poczet Sztandarowy Szkoły uczestniczył w uroczystościach
patriotycznych z okazji Święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w kościele NMP Matki
Kościoła i Św. Barbary w Bełchatowie.
Przed Mszą Św. w intencji Ojczyzny odbyła się uroczystość patriotyczna i złożenie kwiatów
pod tablicą Konstytucji 3 Maja.
Szkołę godnie reprezentowali uczniowie: Kacper Kotylak z kl. II cd/d TE, Filip Kurzawski z
kl. II cd/d TE, Michał Troczyński z kl. II d TE.
Dziękujemy.

Szkolne Koło SEP przy ZSP nr 3 w Bełchatowie

Kierunki kształcenia

Egzamin maturalny

Arkusze

Pedagog, psycholog

Rekrutacja

Egzaminy maturalne

NIECH SIĘ ŚWIĘCI 3 MAJA - ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

Czytaj całość

Czytaj całość

Deklaracje

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

CKE

Technikum Energetyczne
Branżowa Szkoła I Stopnia
Oferty pracy

Dla ucznia i rodziców
Ochrona Danych Osobowych
Program wych.-prof.
Samorząd Uczniowski

Wygraj z klasą - piłka nożna
Zakończyła się pierwsza część turnieju wygraj z klasą - rozgrywki piłkarskie
chłopców.
Do turnieju zgłosiły się 24 klasy naszej szkoły. Rozgrywki przeprowadzono systemem
pucharowym. Po zaciętych i emocjonujących meczach mistrzostwo szkoły zdobyła klasa
IIIbTE. W finale pokonała klasę IIIcTE 7:1. W meczu o 3 miejsce po zaciętym pojedynku
IItZSZ pokonała IIa/jZSZ 4:3.

OKE

Czytaj całość

OGŁOSZENIE

Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego
Warunki Ubezpieczenia
Opieka stomatologiczna

OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. kancelarii szkoły
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W BEŁCHATOWIE

BIP

Szkolny zestaw podręczników
Rozkład jazdy PKS

Czytaj całość

Regulamin dziennika elektr.
Dni wolne od zajęć
Stypendia PGE
Procedura funkcjonowania ZSP1
Plan lekcji

OFERTA PRACY

SAN

Firma Colep poszukuje pracowników na stanowiska:
- Technik Procesu
- Młodszy Automatyk

Zastępstwa

Zawody strzeleckie
Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

W ramach promocji tzw. klas mundurowych 26.04.2016 r. nasza szkoła zorganizowała
wspólnie ze Społeczną Akademią Nauk w Bełchatowie oraz sekcją strzelecką Iglica
Bełchatów turniej dla młodzieży pod nazwą "Strzelać każdy może".
Czytaj całość

KONTAKT

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

Harmonogram egzaminu maturalnego
Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów
wszystkich typów szkół.
Czytaj całość

Multimedia
Film promocyjny

Egzaminy poprawkowe

Filmy

Terminy egzaminów poprawkowych dla uczniów klas maturalnych VIII.2016 r.

Politechnika Łódzka

Czytaj całość

Dziennik elektroniczny

Uroczystość z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
W dniu 28 kwietnia 2015 r. odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w
Bełchatowie uroczystość z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na uroczystość zostały
zaproszone wybrane klasy I, II i III – LO, TE i ZSZ wraz z opiekunami sprawującymi w tym
czasie opiekę nad uczniami.
Już we wtorek będziemy świętować 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Facebook

Fabryka Inżynierów

Czytaj całość

KOMUNIKAT
Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas III LO i IV TE rozpocznie
się w dniu 29.04.2016 r. (piątek) o godz. 10.00 w auli szkolnej.

PERSPEKTYWY 2015

Stypendium pomostowe na I roku studiów
Uwaga maturzysto 2016! Możesz otrzymać stypendium pomostowe na I roku studiów w
wysokości 500 zł/miesiąc !!!
Czytaj całość

Technik Absolwent Roku 2015

Powiat Bełchatowski

PKN

23-go kwietnia 2016 r. w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Piotrkowie
Trybunalskim odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom IX edycji
Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia
Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP) dla absolwentów średnich szkół
technicznych „Technik Absolwent Roku 2015”.
Wybrani przez Oddział Piotrkowski SIMP kandydaci – absolwenci, w finale konkursu na
poziomie Zarządu Głównego SIMP, zostali nagrodzeni i wyróżnieni.
Wśród nagrodzonych znalazł się absolwent Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w
Bełchatowie Grzegorz Gronek – zajmując III miejsce w specjalności „technik
informatyk”.
W imieniu Starosty Bełchatowskiego, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 Pan
Piotr Mielczarek przekazał naszemu absolwentowi gratulacje oraz drobne upominki.

Wybierz studia

Uniwersytet Łódzki

Czytaj całość

Oferty pracy za granicą
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Projekt z klasą

Zapraszamy do głosowania

Elbud

Na stronie www.belchatow.naszemiasto.pl rozpoczęła się akcja wybierania:
- najfajniejszej podstawówki
- najfajniejszego gimnazjum
- najfajniejszej szkoły ponadgimnazjalnej
w powiecie bełchatowskim.
Głosowanie potrwa do 19 kwietnia. Zwycięskie szkoły otrzymają tytuł
"Najfajniejszych", pamiątkowe dyplomy, a także zostaną opisane i przedstawione w
serwisie belchatow.naszemiasto.pl oraz na łamach "7 DNI BEŁCHATÓW" - tygodnika
"Dziennika Łódzkiego".

Bezpieczny Stok

Poniżej link do głosowania na naszą szkołę:
http://belchatow.naszemiasto.pl/plebiscyt/karta/zespol-szkol-ponadgimnazjalnych-nr-3-imgen-l-czyzewskiego-w-belchatowie,33479,1544247,t,id,kid.html

Niezwykła lekcja historii

Bezpieczne wakacje

Binż

7 kwietnia uczniowie klas I S/W LO i III Ie TE oraz chętni z klasy IV Ie TE i IV Be TE
uczestniczyli w lekcji przeprowadzonej przez dr Krzysztofa Latochę pracownika Instytutu
Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi. Uczniowie pracując w grupach i analizując teksty
źródłowe dotyczące systemu monopartyjnego, monopolu władzy komunistycznej na środki
przekazu, zinstytucjonalizowanego masowego terroru, kultu jednostki i wpływu oficjalnej
ideologii państwa na gospodarkę próbowali odpowiedzieć na pytanie postawione w
temacie lekcji: PRL - państwo totalitarne? Uczniowie byli bardzo zaangażowani w lekcję,
która bardzo im się podobała. Zajęcia zostały przygotowane przez nauczycielki: Annę
Moreń, Barbarę Niewieczerzał, Annę Grzelczak i Gosławę Borkowską- Kuśmierz.

EMTECH

Hager

Czytaj całość

I i II miejsce w wojewódzkim konkursie BHP w
budownictwie
Krajowa Mapa Zagrożeń

W dniu 12 kwietnia 2016 roku odbył się organizowany przez Okręgową Inspekcję Pracy
w Łodzi wojewódzki etap konkursu BHP w budownictwie, w którym I miejsce zajął
Kamil Waleszczyk z klasy IV b, a II miejsce zajął Kacper Pal z klasy III b. Gratulujemy.
Czytaj całość

Wyniki X edycji Bełchatowskiego Turnieju Informatycznego
w kategorii gimnazjum
Praktyki i staże

Szkolna Komisja Organizacyjna "BTI" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w
Bełchatowie zorganizowała po raz X Bełchatowski Turniej Informatyczny w kategorii
szkół gimnazjalnych, który się odbył dnia 13 kwietnia 2016 roku. Konkurs odbył się w
formie eliminacji testu oraz części finałowej praktycznej.
Czytaj całość

Szkolny konkurs przyrodniczy
Szkolny konkurs przyrodniczy „ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE- ZAGROŻENIA I
OCHRONA”
7 kwietnia 2016 roku odbył się w naszej szkole konkurs integrujący wiedzę z biologii,
chemii, geografii i fizyki wokół tematów związanych z szeroko rozumianą ochroną oraz
zagrożeniami środowiska naturalnego. Do konkursu przystąpiło 36 uczniów z klas I- III
liceum i technikum.
Laureatami konkursu zostali uczniowie uzyskujący największą ilość punktów z
konkursowego testu:
I miejsce – Szymon Pilarski klasa II s/w
II miejsce- Jakub Gronowski klasa II s/w
III miejsce- Samuel Strąk klasa I s/w
Gratulujemy laureatom wspaniałych wyników a wszystkim uczestnikom konkursu
dziękujemy za udział i podjęcie trudu zmierzania się z zagadnieniami często

Biblioteka

wykraczającymi poza podstawę programową.
Organizatorami konkursu byli: Ewa Wężyk-Simkowska, Agnieszka Karasińska-Nowacka,
Agnieszka Wróblewska, Beata Szymczyk.
Czytaj całość

Motor Show 2016
W piątek 1 kwietnia 2016 r. odbyły się Targi Motoryzacyjne w Poznaniu Motor
Show 2016, w których uczestniczyli uczniowie klas 1CeD TE, 1BeM TE, 2CeD TE, 2De TE i
3GeM TE wraz z opiekunami Andrzejem Muszalakiem, Zbigniewem Świerczem, Barbarą
Gajdą i Anną Jaszczak. Targi Motor Show są ważnym źródłem informacji o nowościach i
premierach na rynku motoryzacyjnym. Prezentowane były różne pojazdy: małe miejskie
modele samochodów, limuzyny, SUV-y, samochody ciężarowe, kampery, motocykle,
skutery i quady. Odbyły się również pokazy stuntu motocyklowego i quadowego,
połączonego z driftem w wykonaniu najlepszych europejskich zawodników. Uczniowie
zapoznali się nową techniką diagnostyczną pojazdów, nowymi rozwiązaniami w zakresie
bezpieczeństwa jazdy oraz nowymi trendami w zakresie rozwoju motoryzacji.
Czytaj całość
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Obchody 76. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Arkusze

W dniu 10 kwietnia 2016 r. Poczet Sztandarowy Szkoły uczestniczył w Obchodach 76.
Rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Parafii Miłosierdzia Bożego w Bełchatowie.
Po uroczystościach delegacja ZSP Nr 3 złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą Zbrodnię
Katyńską.
Szkołę godnie reprezentowali w uroczystościach uczniowie klasy II D TE.

Struktura

Czytaj całość

Bibliografia

Oferta pracy

Organizacja
Tematy maturalne

Plan prezentacji
Opłata za egzamin

Pedagog, psycholog

Deklaracje
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Egzaminy zawodowe
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BIP
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Zrealizowane

Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w piłkę
siatkową dziewcząt i chłopców
W dniach 31.03 i 01.04. odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Szkół
Ponadgimnazjalnych w piłkę siatkową dziewcząt i chłopców. Uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w tych rozgrywkach godnie reprezentując szkołę.

Film promocyjny

Dziewczęta rozgrywały swój turniej 31.03.2016 r. w I LO w Bełchatowie. Na 7 zespołów,
które wzięły udział w zawodach zajęły III miejsce. Przegrały tylko jeden mecz w półfinale
z I LO Bełchatów. W meczu o III miejsce pokonały drużynę ze Szczercowa 2:0.

Filmy

Czytaj całość

Multimedia

Dziennik elektroniczny

Politechnika Łódzka

Zapraszamy Gimnazjalistów do wzięcia udziału w konkursie

Fabryka Inżynierów

Facebook

PKN
PERSPEKTYWY 2015

Wybierz studia

Powiat Bełchatowski

KOMUNIKAT

Uniwersytet Łódzki

W dniach 4 – 6. kwietnia 2016 r. przeprowadzony zostanie próbny egzamin
maturalny dla uczniów klas III TE i II LO. Udział w tzw. „małej maturze” jest
obowiązkowy.

Kapitał Ludzki

EFS

Harmonogram „małej matury”:
04.04.2016 r. (poniedziałek) godz. 8.00 – matematyka (klasy LO – hol przed aulą, klasy
TE – aula); czas trwania egzaminu: 1 – 4 godz. lekcyjna
05.04.2016 r. (wtorek) godz. 8.00 –język angielski (klasy LO – hol przed aulą, klasy TE –
aula); czas trwania egzaminu: 1 – 3 godz. lekcyjna
05.04.2016 r. (wtorek) godz. 8.00 –język niemiecki (klasy LO i TE – czytelnia); czas
trwania egzaminu: 1 – 3 godz. lekcyjna
06.04.2016 r. (środa) godz. 8.00 –język polski (klasy LO – hol przed aulą, klasy TE –
aula); czas trwania egzaminu: 1 – 4. godz. lekcyjna.
Po zakończeniu egzaminu uczniowie wracają na zajęcia lekcyjne.
Uczniowie zobowiązani są zgłosić się na egzamin z dokumentem potwierdzającym
tożsamość (dowód, legitymacja szkolna) oraz długopisem z czarnym wkładem. W trakcie
egzaminu zdający korzystać może z materiałów pomocniczych określonych w Komunikacie
Dyrektora CKE (matematyka: cyrkiel, linijka). Szkoła zapewnia zdającym kalkulatory proste,
tablice z poszczególnych przedmiotów i słowniki na egzamin z języka polskiego.

Moje finanse

PSWW HALLER

KOMUNIKAT

SchoolVision

Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie („nowy” egzamin zawodowy) w sesji sierpień-październik 2016 roku przez
uczniów (absolwentów) upływa 16 kwietnia 2016 r.
Deklaracje składają uczniowie, którzy do tej pory nie zdali egzaminu z danej kwalifikacji
(poprawka).
Miejsce składania deklaracji: kierownik zajęć praktycznych (pokój nr 29) lub sekretariat
szkoły.

M and S promuje swój spot!
M and S, czyli Mateusz i Sylwia promują na terenie szkoły swój film. Przydały się zajęcia z
podstaw przedsiębiorczości. Reklama bezpośrednia najlepiej dociera do odbiorcy.

BTI

Powodzenia w konkursie.
Czytaj całość

Postaw na słońce
M and S - zespół w składzie Mateusz Witkowski i Sylwia Szewczyk z klasy 3i TE

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

III Edycja Konkursu TĘCZA FOTO
Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej POKOLENIE, serdecznie
zaprasza do udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego TĘCZA
FOTO. Udział w konkursie polega na wykonaniu zestawu fotografii (3-5 zdjęć) dowolnego
formatu.
Czytaj całość

Mistrz Techniki To Ja
Zapraszamy uczniów do udziału w II Konkursie TWÓRCZOŚCI TECHNICZNEJ –
"MISTRZ TECHNIKI TO JA", którego organizatorem jest ŁCDNiKP.
W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły. Przygotowuje on pracę konkursową,
która stanowi autorski pomysł lub rozwiązanie techniczne i jest sporządzona z
zachowaniem przepisów prawa autorskiego. Ocenie podlegać będą innowacyjność, walory
użytkowe i estetyka pracy konkursowej oraz sposób jej zaprezentowania.
Dla laureatów przygotowano cenne nagrody, między innymi: tablety iPad z
wyświetlaczmi Retina, udział w Studiach Demo na Wydziale Inżynierii Materiałowej PŁ,
dzięki czemu będzie można poczuć się studentem oraz dotknąć fascynujących tajemnic
technicznych.
Czytaj całość
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reprezentują naszą szkołę w ogólnopolskim konkursie filmowym „Postaw na słońce”.
Pierwszy etap, w którym nasz zespół zajął 6 miejsce, polegał na stworzeniu scenariusza
do filmu i przygotowaniu się merytorycznym i technicznym do jego realizacji.

Warto być dobrym

Teraz powstał już film.

SEP

M and S - "Energia" - spot lmowy POSTAW NA …

Haering

Humax
PaT

Elbud

Projekt z klasą
W ramach konkursu należy ten splot wypromować. Prosimy całą społeczność naszej szkoły
o pomoc w tym zadaniu.
https://www.facebook.com/studioMandS/?notif_t=page_invite_accepted
Oglądamy, lajkujemy, udostępniamy!

Życzenia Wielkanocne

Binż

Bezpieczny Stok
EMTECH

Hager

Bezpieczne wakacje

Krajowa Mapa Zagrożeń

Biblioteka

ZSP3 SHOW

Praktyki i staże

ZSP3 Show

Klasa budowlana

Klasa budowlana

Tenis stołowy - zawody wojewódzkie
21.03.16 r. w Zelowie odbył się finał wojewódzkich zawodów w tenisie stołowym
chłopców. Po zaciętych meczach nasza drużyna zajęła 5 miejsce wśród 12 startujących
drużyn.
Wyniki naszego zespołu:
- ZSP3 Bełchatów – ZSO Rawa Mazowiecka 0:3 (jedyna porażka z późniejszym mistrzem
województwa)
- ZSP3 Bełchatów – ZSP1 Tomaszów Mazowiecki 3:0
- ZSP3 Bełchatów – XXVI LO Łódź 3:2
- ZSP3 Bełchatów- ZSP4 Łowicz 3:2
- ZSP3 Bełchatów – ZSP1 Bratoszewice 3:0
Czytaj całość

Szkolne Koło SEP
W dniu 16.03.2016r. młodzieżowi członkowie Szkolnego Koła SEP ZSP Nr 3
(uczniowie klasy III C Technikum Energetycznego) wraz z opiekunami p. Leszkiem
Stępniem oraz p. Elżbietą Murlikiewicz uczestniczyli w seminarium na temat:
I. Projektowanie i wykonawstwo w obiektach budowlanych dowolnej instalacji RTV/SAT.
II. Zastosowanie w praktyce programu TelSati.
III. Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa.
Poruszane problemy cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Uczniowie mogli
poszerzyć swoją wiedzę zawodową o nowości wchodzące na rynek. Wśród uczestników
seminarium rozlosowano dwie anteny do telewizji cyfrowej. Jedną z anten otrzymał uczeń
naszej szkoły.
Organizatorem seminarium był Częstochowski Oddział SEP.
Czytaj całość

Dzień Kobiet

„Mimo tak wielkiej płci naszej zalety, my rządzim światem, a nami kobiety” -

Ignacy
Krasicki
W dniu 8.03.16r. w naszej szkole odbył się uroczysty Dzień Kobiet, przygotowany przez
Samorząd Uczniowski. Podczas uroczystości Panowie z klas: 1p LO, 2 s/w LO, 3 s/w LO, 2
De TE, 2 I TE, 3 Be TE, 3 Ce Te, 3 I TE, 4 I TE zaprezentowali swoje talenty. Były życzenia,
było wesoło, zabawnie, lirycznie, romantycznie i kabaretowo.
Czytaj całość

Czas ucieka, matura czeka!
Czas leci nieubłaganie... Do egzaminu dojrzałości pozostało już tylko 50 dni. W
związku ze zbliżającym się egzaminem dojrzałości, tegoroczni maturzyści wraz z
opiekunami, we wtorek 15 marca 2016 roku, udali się na Jasną Górę do
Częstochowy. W tym trudnym dla siebie czasie pragnęli powierzyć swe troski Matce
Boskiej. Mszę Świętą w Kaplicy Jasnogórskiej, w intencji pomyślnie zdanego egzaminu
dojrzałości oraz wszelkiej pomyślności dla maturzystów celebrował ks. Adam Pawlak.
Maturzyści zawierzyli swój los Matce Boskiej i Jezusowi Chrystusowi, w nadziei, że zdołają
przetrwać ten czas bez porażek i niepowodzeń, napełnieni szczęściem i wiarą w moc
miłosierdzia Chrystusowego.
Czytaj całość

Internet kluczem do wiedzy
Po raz pierwszy w naszej szkole odbył się konkurs informatyczny „Internet kluczem do
wiedzy” dla uczniów klas pierwszych w dniu 16 marca 2016 roku. Konkurs odbył się w
formie testu (eliminacje) oraz części praktycznej (finałowej).
Czytaj całość

Przepisy prawa pracy
W dniu 16 marca 2016r. Nasza Szkoła miała zaszczyt gościć Nadinspektora Państwowej
Inspekcji Pracy, pana Jerzego Zielińskiego. Poprowadził on wykład na temat: "Przepisy
prawa pracy. Umowy o pracę." Uczniowie, którzy uczestniczyli w tych zajęciach
dowiedzieli się jakie są obecnie umowy o pracę, przy jakich zagadnieniach i paragrafach
muszą uważać przy podejmowaniu zatrudnienia i jakim przepisom podlegają.
Czytaj całość
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Szkolne Koło SEP przy ZSP nr 3 w Bełchatowie zaprasza na szkolenie przygotowujące do
egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych do 1 kV.

Struktura

Czytaj całość

Pedagog, psycholog

Tenis stołowy

Kontakt

Dnia 10.03.2016r. odbyły się w Zelowie rejonowe zawody w tenisie stołowym
dziewcząt i chłopców. Duży sukces odnieśli nasi chłopcy wygrywając turniej. W drodze do
sukcesu pokonali 3:1 ZSP nr3 w Piotrkowie Trybunalskim, 3:0 ZSP Radomsko a w finale
zwyciężyli 3:1 z ZSP Kleszczów.

Rekrutacja

Egzaminy maturalne

Kurs przygotowawczy do egzaminu

W dniu 21.03.2016r. o godz. 8.00 rozpocznie się w ZSP Nr 3 kurs przygotowawczy do
egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń,
instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV. Kurs skierowany jest do uczniów
ostatnich klas Technikum Energetycznego – członków młodzieżowych Szkolnego Koła SEP.

Czytaj całość

Organizacja
Tematy maturalne
Bibliografia
Plan prezentacji
Opłata za egzamin
Deklaracje

Egzaminy zawodowe
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XIII Edycja Konkursu Plastycznego TĘCZA

Branżowa Szkoła I Stopnia

Miło nam poinformować, że Szymon Woźniak, uczeń klasy I cd TE został wysoko oceniony i
otrzymał dyplom za wykonanie znakomitej pracy w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Tęcza”. Gratulujemy Szymonowi i cieszymy się, że jego praca została
doceniona.

Oferty pracy

Czytaj całość
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Postaw na słońce - I etap

Powiat Bełchatowski

Wybierz studia

Uczniowie klasy 3I TE Sylwia Szewczyk i Mateusz Witkowski zajęli wysokie 6 miejsce, na 47
zespołów w I etapie filmowego ogólnopolskiego konkursu „Postaw na słońce”. W
ramach konkursu filmowego zarejestrowane zespoły szkolne przygotowują z pomocą
nauczyciela-opiekuna krótkie filmy edukacyjne – spoty. Celem filmów jest promowanie
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.
Przed Sylwią i Mateuszem jeszcze drugi etap. Życzymy im wytrwałości i powodzenia!
Czytaj całość

Dzień Kobiet

Uniwersytet Łódzki

Moje finanse

Kapitał Ludzki

PSWW HALLER
EFS

Targi Budowlane INTERBUD 2016
SchoolVision

W dniu 4 marca 2016r. 117 uczniów z klas 1BeM, 2 BeM, 1E, 2j, 2T, 2GeE, 3Be, 4Be
uczestniczyło w międzynarodowych Targach Budownictwa INTERBUD 2016 w
Łodzi. Uczniowie mieli okazję zapoznać się w jednym miejscu z ofertą bardzo dużej ilości
wystawców w branży budowlanej i energetyki odnawialnej. Bezpośrednie spotkanie z
producentem jest ciekawą formą zdobywania wiedzy.
Czytaj całość

BTI

Wyjazd do Zakładów Izodom 2000 Polska
Klasa 1BeM w dniu 27 stycznia 2016r. uczestniczyła w wyjeździe do zakładu Izodom
2000 Polska w Zduńskiej Woli, produkującego pustaki styropianowe wykorzystywane w
wykonywaniu budynków metodą szalunku traconego. Uczniowie mieli okazję do zapoznania
się z linią technologiczną i wymaganiami dotyczącymi tego systemu. Wyjazd ten był okazją
do poznania praktyki budowlanej w realnych warunkach w zakładzie pracy.

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

Czytaj całość

Warto być dobrym

WYGRAJ Z KLASĄ

SEP

Konkurs sportowy skierowany jest do wszystkich klas naszej szkoły z wyłączeniem klas
programowo najwyższych. Dla zwycięskiej klasy przewidywana nagroda „niespodzianka”.
Klasa może wziąć udział w każdym z następujących turniejów:
1. Halowy turniej piłki nożnej.
2. Turniej piłki siatkowej.
3. Turniej piłki koszykowej.
4. Klasowe drużynowe mistrzostwa w lekkiej atletyce.
Zwycięzcą zostaje klasa, która uzyska w sumie najwięcej punktów zliczonych z wszystkich
turniejów.
Termin realizacji konkursu: marzec-czerwiec 2016r.
Chętni uczniowie proszeni o kontakt z nauczycielami wychowania fizycznego do dnia
11.03.2016r.

Haering

Czytaj całość

Oferta kształcenia i pracy dla absolwentów naszej szkoły

Humax

PaT

Elbud

Projekt z klasą

Binż

Bezpieczny Stok
EMTECH

Bezpieczne wakacje

Projekt z Klasą

Hager

W ramach VI Edycji "Projekt z Klasą" - Nasza Szkoła znalazła się w elitarnym gronie
placówek, które w szczególny sposób dbają o rozwijanie działań społecznych i
przedsiębiorczych i została uhonorowana tytułem "Dobrze zaprojektowana Szkoła
2016".
Czytaj całość

Krajowa Mapa Zagrożeń

Praktyki i staże

DNI OTWARTE ENERGETYKA
Serdecznie zapraszamy wszystkich gimnazjalistów oraz Rodziców na Dni Otwarte w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie.
Rozpoczną się one 4 marca od godz. 8:00.
Przygotowaliśmy interesującą ofertę kształcenia na rok szkolny 2016/2017.
Przyjdź do Energetyka, poznaj kierunki kształcenia, zobacz, jak wygląda nasza szkoła, weź
udział w zajęciach!!!

Dzień Języków Obcych
W dniu 2 marca 2016r. odbył się uroczysty apel z okazji Obchodów Dnia Języków
Obcych, którego celem było uświadomienie młodzieży jak ważną rolę odgrywa nauka
języków obcych w życiu młodych ludzi.
Uczniowie poznali bliżej tradycję, kulturę i obyczaje krajów nauczanego języka. Poza tym
Dzień Języków Obcych był doskonałą szansą do nauki przez zabawę, motywacją do
działania zarówno dla nauczycieli jak i uczniów oraz okazją do integracji młodzieży.
Czytaj całość

Turniej piłki nożnej WYGRAJ Z KLASĄ
1.
2.
3.
4.
5.

Dla klas: I-III TE, I-II LO oraz I-II ZSZ.
Zespół tworzy 5 zawodników z bramkarzem.
Czas gry i system rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych klas.
Zapisy od 3 marca do 11 marca u p. Jacka Koszka.
Początek gier od 14 .03. 2016r.

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Biblioteka

W dniu 01 marca 2016r. Poczet Sztandarowy Szkoły uczestniczył w Bełchatowskich
obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Podczas uroczystości delegacja ZSP Nr 3 złożyła kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy
Wyklętych.
Czytaj całość

Konkurs

Finał VIII edycji konkursu ELEKTRON
18 lutego uczeń klasy III c TE Tomasz Przerywacz uczestniczył w finale VIII edycji
konkursu ELEKTRON na Politechnice Wrocławskiej. W finale uczestniczyło 60 osób
z całego kraju. Nasz uczeń znalazł się w grupie najlepszych i otrzymał dyplom za
osiągnięcie dobrego wyniku. Serdecznie gratulujemy!
Czytaj całość

XXXIX Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i
Elektronicznej
12 lutego 2016r. sześciu uczniów naszej szkoły uczestniczyło w drugim etapie XXXIX
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Konkurs odbywał
się na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Opiekę nad uczniami sprawowali
pani Anita Chudzik i pan Cezary Idzik.
Czytaj całość

Oferta pracy
Szukasz pracy dodatkowej w czasie ferii zimowych przyjdź do nas i skorzystaj z naszej
bezpłatnej oferty w ramach akcji Zima z OHP. Serdecznie zapraszamy młodzież uczącą się
w szkołach ponadgimnazjalnych, policealnych i uczelniach wyższych, a także młodzież
bezrobotną i poszukującą pracy do skorzystania z naszych propozycji w trakcie trwania ferii
zimowych.
Czytaj całość

Oferta pracy

«« start

« poprz.

41

42

43

44

45 46 47

48

Pozycje :: 901 - 920 z 1616

Misja szkoły

49

50

nast. »

koniec »»

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom
XXI wieku”

Copyright © 2020 Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1

USTAWIENIA

OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.

STRONA GŁÓWNA

DYREKCJA SZKOŁY

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

RADA RODZICÓW

Popularne
Technikum Energetyczne
IV Liceum Ogólnokształcące
Kontakt
Szkolny zestaw podręczników
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

Menu główne
Strona główna
Dyrekcja szkoły
Rada Rodziców
O szkole
Historia
Patron
Statut

O SZKOLE

HISTORIA

PATRON

STATUT

PEDAGOG, PSYCHOLOG

Ostatnie wiadomości
OFERTA PRACY !!!
XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Odbiór świadectw maturalnych - termin
poprawkowy
Kiermasz podręczników
Ogłoszenie

Egzaminy maturalne
Egzamin maturalny
Terminarz
Informatory

Bal karnawałowy w bełchatowskim DPS

Arkusze

W dniu 4.02.2016r. uczniowie naszego liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej
udali się wraz z opiekunami: panią Barbarą Gajdą, Agnieszką Jędrzejewską-Florczyk, Anną
Jaszczak i ks. Adamem Pawlakiem do bełchatowskiego Domu Pomocy Społecznej.
Zgodnie ze zwyczajem naszych spotkań w DPS, zabawa rozpoczęła się od uczczenia
urodzin jubilatów. Następnym punktem zabawy były góralskie i biesiadne przyśpiewki
prowadzone przez uczniów naszej szkoły.

Struktura

Czytaj całość

Konkurs

Pedagog, psycholog

KONTAKT

Organizacja
Tematy maturalne
Bibliografia
Plan prezentacji
Opłata za egzamin
Deklaracje

Kontakt

Egzaminy zawodowe
Rekrutacja
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Kierunki kształcenia
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CKE

Technikum Energetyczne
Branżowa Szkoła I Stopnia
Oferty pracy

Dla ucznia i rodziców
Ochrona Danych Osobowych

OKE

Program wych.-prof.
Samorząd Uczniowski
Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego
Warunki Ubezpieczenia

BIP

Opieka stomatologiczna
Szkolny zestaw podręczników
Rozkład jazdy PKS
Regulamin dziennika elektr.
Dni wolne od zajęć
Stypendia PGE

SAN

Procedura funkcjonowania ZSP1
Plan lekcji
Zastępstwa

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

Nagrody w konkursie Elektroniczne Ozdoby Świąteczne
wręczone
W dniu 19 stycznia 2016 r. w ZSP Nr 3 w Bełchatowie wręczone zostały nagrody w
konkursie „Elektroniczne ozdoby świąteczne”.
Serdecznie dziękujemy sponsorom konkursu, którymi była Społeczna Akademia Nauk w
Bełchatowie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie.
Czytaj całość

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

Multimedia
Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

KOMUNIKAT
Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie („nowy” egzamin zawodowy) w sesji maj-lipiec 2016 roku
przez uczniów absolwentów upływa 30 stycznia 2016 r.
Deklaracje mogą także składać uczniowie, którzy do tej pory nie zdali egzaminu z danej
kwalifikacji (poprawka).

Harmonogram
Harmonogram egzaminów klasyfikacyjnych - styczeń 2016.

Politechnika Łódzka

KOMUNIKAT
W dniu 21.01.2016 r. o godz. 17.00 w salach lekcyjnych odbędą się zebrania rodziców
z wychowawcami klas.
Następnie odbędą się konsultacje rodziców z nauczycielami.

1% podatku na rzecz szkoły
Dziękując Państwu za dotychczasowe zaangażowanie, zapraszamy do udziału i
kontynuowania uczestnictwa w akcji przekazywania 1% podatku na rzecz szkoły.
Aby wesprzeć nasze działania wystarczy wypełnić zeznanie podatkowe zgodnie z poniższym
wzorem.

Fabryka Inżynierów

Facebook

PKN
PERSPEKTYWY 2015

Oferta pracy

Wybierz studia

SEMPERTRANS stanowi jeden z czterech segmentów Semperit Group, światowej rangi
przedsiębiorstwa działającego w branży przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych.
Semperit Group oferuje szeroki wachlarz asortymentu, od rękawic, przez węże gumowe,
taśmy przenośnikowe aż po produkty specjalnie formowane. Tym samym zapewnił sobie
wiodącą w świecie pozycję w biznesie, koncentrując się na kluczowych działaniach i
efektywnej strategii rozwoju.

Powiat Bełchatowski

Obecnie do naszej lokalizacji w Polsce, w Rogowcu k/Bełchatowa poszukujemy kandydatów
na stanowisko:
Elektryk - Automatyk
Miejsce Pracy: Rogowiec (pow. bełchatowski)

Uniwersytet Łódzki

Czytaj całość

Zapraszamy do konkursu
Kapitał Ludzki

Zapraszamy serdecznie do udziału w IV Powiatowym Konkursie „Oblicza ekonomii ubezpieczenia". Organizatorem konkursu jest nasza szkoła. Na początek trzeba
przygotować prezentację multimedialną na temat ubezpieczeń. Wszystkie tematy
prezentacji podane są w regulaminie konkursu. Prezentacja powinna być wykonana w
programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress
(pakiet OpenOffice) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w
w/w programach. W drugim etapie konkursu należy zaprezentować wykonaną pracę a w
trzecim napisać test wiedzy. Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu
Bełchatowskiego.
Zgłoszenie do pani Joanny Napory i pani Małgorzaty Warzyńskiej.
Regulamin konkursu.

Elektroniczne ozdoby świąteczne
EFS

Moje finanse

PSWW HALLER

Wyniki konkursu "Elektroniczne ozdoby świąteczne" organizowanego przez Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie.
Przedmiotem Konkursu było przygotowanie przez uczestników: własnoręcznie wykonanej
ozdoby świątecznej; wykazu materiałów z których została wykonana; w przypadku ozdoby
interaktywnej krótki opis działania; uzasadnienia dlaczego powinna być uznana za
najciekawszą.
Do konkursu zostało zgłoszonych siedem prac. Przy ocenie prac konkursowych brano pod
uwagę następujące kryteria: zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość autora,
oryginalność i kreatywność oraz ciekawy sposób ujęcia tematu.

SchoolVision

Czytaj całość

Oferta pracy dla spawaczy
BINŻ S.A. przyjmie spawaczy do wytwórni w Rogowcu (koło elektrowni). Informacje u
dyrektora szkoły.

BTI

KOMUNIKAT
Uczniowie zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe są zwolnieni z
zajęć lekcyjnych jedynie na czas trwania egzaminu.

Konkurs Wiedzy o Krajach Anglo- i Niemieckojęzycznych

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

Dnia 07.01.2016r. odbyła się w naszej szkole kolejna edycja konkursu Wiedzy o
Krajach Anglo- i Niemieckojęzycznych dla uczniów klas pierwszych i drugich
zorganizowana przez nauczycieli języka angielskiego: p. A. Jaszczak, M. Chmielewską, I.
Jarzecką, I. Krawczyk, M. Luter i niemieckiego: p. R. Bartoszewską, B. Stolecką. W
pierwszym etapie konkursu uczniowie napisali test wiedzy w języku niemieckim i
angielskim. Następnie uczniowie z najlepszymi wynikami zakwalifikowali się do drugiego
etapu, który polegał na odpowiedzi ustnej.

Warto być dobrym

Czytaj całość

SEP

XXIX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
20 listopada 2015r. w naszej szkole odbyły się szkolne zawody XXIX Olimpiady Wiedzy i
Umiejętności Budowlanych. W eliminacjach uczestniczyli uczniowie klas 3 i 4
Technikum Energetycznego, uczący się w zawodzie technik budownictwa. Mamy wyniki
rywalizacji.

PaT

Do zawodów okręgowych, które odbędą się w dniu 5 marca 2016 r. w Wieluniu
zakwalifikowali się:
1. Radosław Siciarz 3 Be TE
2. Kamil Waleszczyk 4 Be TE
3. Przemysław Bilas 4 Be TE
4. Wiktor Berliński 4 Be TE

Haering

Humax

Czytaj całość

OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY

Projekt z klasą

1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu
dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest
odpłatny dla:

Elbud

a. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z
tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz
dla
b. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego
przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w
deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
Czytaj całość

Binż

KOMUNIKAT
Część praktyczna (z wykonaniem) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie.

Bezpieczny Stok

•
•
•
•
•
•
•

Kwalifikacja
Kwalifikacja
Kwalifikacja
Kwalifikacja
Kwalifikacja
Kwalifikacja
Kwalifikacja

B.18 (technik budownictwa – III Be TE)
E.12 (technik informatyk - III Ie TE)
E.24 (technik elektryk – IV De TE)
E.7 (technik elektryk-III De TE)
E.7 (elektryk-III b ZSZ)
B.8 (monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych-III j ZSZ)
B.5 (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie-II t ZSZ)

Część praktyczna (dokument wykonany na komputerze) egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Bezpieczne wakacje

EMTECH

Hager

• Kwalifikacja B.30 (technik budownictwa – IV Be TE)
• Kwalifikacja E.14 (technik informatyk - IV Ie TE)
• Kwalifikacja M.44 (technik mechanik – IV Me TE)
Egzamin odbywa się zgodnie z załączonym harmonogramem.

Krajowa Mapa Zagrożeń

Na egzamin uczniowie zobowiązani są przyjść z dowodem tożsamości (np. dowód osobisty,
legitymacja uczniowska, paszport) i czarnym długopisem na pół godziny przed
rozpoczęciem egzaminu.

KOMUNIKAT
Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Praktyki i staże

15 stycznia (piątek) 2016 roku, godzina 9:00
• technik energetyk - kwalifikacja E.22 (sala nr 120) – klasa IV Ee TE
• technik górnictwa odkrywkowego – kwalifikacja M.10 (sala nr 122) – klasa IV Ge TE
15 stycznia (piątek) 2016 roku, godzina 13:00,
sala nr 120
• technik energetyk – kwalifikacja E.23 – klasa IV Ee TE
• technik górnictwa odkrywkowego – kwalifikacja M.41 – klasa IV Ge TE
sala nr 122
• technik budownictwa – kwalifikacja B.33 – klasa IV Be
• technik elektronik – kwalifikacja E.20 – klasa IV Ce TE
Na egzamin w wyżej wymienionych kwalifikacjach zdający zobowiązani są przyjść z
dowodem tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja uczniowska, paszport), czarnym
długopisem oraz własnymi przyborami (kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka,
temperówka) na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.
UWAGA: W przypadku kwalifikacji E.20 można korzystać z kalkulatora z funkcjami
trygonometrycznymi.

KOMUNIKAT
W dniu 14.01.2016 r. (czwartek) odbędzie się część pisemna egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

Biblioteka

godzina 10:00 - aula
• technik budownictwa z zakresu kwalifikacji wykonywanie robót murarskich i
tynkarskich – B.18 dla uczniów klasy III Be TE,
• technik elektryk z zakresu kwalifikacji montaż i konserwacja maszyn i urządzeń
elektrycznych - E.7 dla uczniów klasy III De TE,
• technik informatyk z zakresu kwalifikacji montaż i eksploatacja komputerów
osobistych oraz urządzeń peryferyjnych – E.12 dla uczniów klasy III Ie TE,
• technik energetyk z zakresu kwalifikacji eksploatacja instalacji i urządzeń do
wytwarzania energii cieplnej – E.22 dla uczniów klasy IV Ee TE.
Czytaj całość

Życzenia

Bożonarodzeniowe Misterium dla uczniów Energetyka
W dniu 18.12.2015 r. w naszej szkole odbyło się przedstawienie Bożonarodzeniowego
Misterium, które zaprezentowali uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego z klasy I
strażacko – wojskowej oraz klasy III o profilu policyjnym. Przy dźwiękach kolęd uczniowie
odegrali scenę wydarzeń z Betlejem.
Czytaj całość
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40 lat minęło - czyli jak zrobili dobrą szkołę

Arkusze

Cytując słowa piosenki, można powiedzieć: "czterdzieści lat minęło jak jeden dzień",
a skoro tak, to pojawiła się świetna okazja, by uczcić tak piękne urodziny Energetyka.
Świeczki na urodzinowym torcie zapłonęły 17 grudnia. Czcigodny jubilat powitał
przybyłych na uroczystość gości, wśród których znaleźli się: wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Łódzkiego Włodzimierz Kula, łódzki wicekurator oświaty Konrad Czyżyński,
Przewodnicząca Rady Powiatu Bełchatowskiego Dorota Pędziwiatr, Wicestarosta Powiatu
Bełchatowskiego Grzegorz Gryczka, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bełchatowie Elżbieta
Naturalna, Elwira Antońska Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa
reprezentująca Panią Prezydent Mariolę Czechowską, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w
Bełchatowie Jolanta Pawlikowska, Wójt Gminy Kluki Karol Sikora, członkowie Zarządu
Powiatu w Bełchatowie, radni powiatowi i miejscy, Kazimierz Kozioł Dyrektora Oddziału
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego
Bełchatów, Krzysztof Kaczmarek reprezentujący Dyrektora Oddziału PGE Górnictwo i
Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, dziekan dekanatu
bełchatowskiego ksiądz kanonik Zbigniew Zgoda, były Prezydenta Bełchatowa Tadeusz
Rozpara, profesorowie, wykładowcy i pracownicy wyższych uczelni, komendanci, oficerowie
służb mundurowych, naczelnicy, koordynatorzy i pracownicy wydziałów Starostwa
Powiatowego, dyrektorzy powiatowych i miejskich szkół i placówek oświatowych, prezesi
firm, klubów sportowych, dyrektorzy instytucji, przedsiębiorcy, przedstawiciele
stowarzyszeń i związków zawodowych, emerytowani oraz obecni pracownicy szkoły i
Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie, nauczyciele, pracownicy administracji i
obsługi, rodzice, obecni uczniowie i absolwenci naszej szkoły, przedstawicieli mediów.
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Oferty pracy

UWAGA!
W dniu 22 grudnia 2015 r. (wtorek) zajęcia lekcyjne będą odbywać się wg
następującego harmonogramu.

Dla ucznia i rodziców
Ochrona Danych Osobowych
Program wych.-prof.
Samorząd Uczniowski

KOMUNIKAT
W dniu 17.12.2015 r. o godz. 17.00 w salach lekcyjnych odbędą się zebrania rodziców
z wychowawcami klas.
Następnie odbędą się konsultacje rodziców z nauczycielami.

Dla rodziców

UWAGA!

Kalendarz roku szkolnego

W związku z uroczystością 40-lecia szkoły, w dniu 17 grudnia 2015 r. (czwartek)
zajęcia lekcyjne będą odbywać się wg następującego harmonogramu.

Warunki Ubezpieczenia
Opieka stomatologiczna
Szkolny zestaw podręczników
Rozkład jazdy PKS
Regulamin dziennika elektr.
Dni wolne od zajęć
Stypendia PGE
Procedura funkcjonowania ZSP1
Plan lekcji
Zastępstwa

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

OKE

BIP

KOMUNIKAT
Absolwenci „Energetyka”
Spotkajmy się 17 grudnia 2015r. o godz. 12.00 w auli ZSP nr 3
z okazji 40 – lecia szkoły.
Spotkanie będzie doskonałą okazją do wspomnień.
Zainteresowanych udziałem w uroczystości pod hasłem „Jak zrobili dobrą szkołę”
prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 11 grudnia 2015r. telefonicznie 446323156.
Zapraszają
Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie

SAN

Szkolny Konkurs Mam Talent
W piątek 11 grudnia 2015 roku odbył się Szkolny Konkurs Mam Talent. W konkursie
wyróżniona została Natalia Pawłowska, która zaprezentowała swoje fotografie. Trzecie
miejsce zdobyła Natalia Papuga z klasy I sw, która wzięła udział w pokazie magii, a także
zaśpiewała piosenkę w języku angielskim. Drugie miejsce zdobyły ex aequo Dominika
Łakoma i Emilia Włodarczyk z klasy III p2, które również wcieliły się w rolę
piosenkarek. Natomiast zwyciężczynią konkursu została Klaudia Filipek z klasy I sw.

KONTAKT

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

Multimedia
Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

Klaudia wykonała utwór w języku angielskim i zachwyciła wszystkich swoją ciepłą,
delikatną barwą głosu.
Czytaj całość

Akademia Murowania
W dniu 9 grudnia 2015 r. uczniowie klas 1 BeM Technikum Energetycznego i 1T
Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczestniczyli w Akademii Murowania. Takie spotkania są
już tradycją naszej szkoły. Łączą one teoretyczne nauczanie z pokazem praktycznym.
Uczniowie klas o profilu budowlanym mogli zapoznać się z technologią wykonywania
budynków w systemie YTONG i samodzielnie wykonać fragment muru czy bruzdowanie
pod przewody.

Politechnika Łódzka

Czytaj całość

Turniej Jednego Wiersza
II Powiatowy Konkurs Poezji Anglojęzycznej odbył się 3 grudnia 2015 roku. Wzięli
w nim udział uczniowie z czterech szkół ponadgimnazjalnych. Julita Morek z VI Liceum
Ogólnokształcącego w Bełchatowie zdobyła pierwsze miejsce, recytując poemat R. Kiplinga
„If”. Aleksandra Karbowniczak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie zajęła
miejsce drugie ex aequo z Szymonem Pilarskim z ZSP nr 3, natomiast miejsce trzecie zajęli,
również ex aequo, Katarzyna Majchrzak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie i
Mateusz Kieczkowski z ZSP nr 3.

Fabryka Inżynierów

Czytaj całość

Facebook

Mam Talent

PKN
PERSPEKTYWY 2015

Wybierz studia

Powiat Bełchatowski
Uniwersytet Łódzki

Moje finanse

Kapitał Ludzki

Udział w XII sesji popularnonaukowej: Ekologiczne zakupy,
świadomy konsument

EFS

23 listopada 2015r. uczniowie klasy IIs/w: Anna Dobrzelak i Szymon Pilarski
uczestniczyli w XII sesji popularnonaukowej uczniów i nauczycieli szkół
ponadgimnazjalnych o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej pod hasłem „Ekologiczne
zakupy, świadomy konsument”, która odbyła się w WODN w Piotrkowie
Trybunalskim. Uczniowie w trakcie sesji zaprezentowali swoją pracę przygotowaną w
ramach projektu edukacyjnego w oparciu o następujące zagadnienia tematyczne: Co to
znaczy być świadomym konsumentem? Czy mamy wpływ na rozwój zrównoważony? Jak
nasze codzienne wybory konsumenckie mogą wpływać na środowisko przyrodnicze lub
ludzi żyjących na drugim krańcu świata? Wybory konsumenckie w zakresie żywienia.

PSWW HALLER

Czytaj całość

5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
SchoolVision

Jest to jedyny taki dzień w roku, który skłania nas do tego, by całą swoją uwagę skierować
na ludzi wykonujących nieodpłatną pracę na rzecz innych i docenić ich zaangażowanie w
pomoc bliźniemu. Pragniemy przy tej okazji podziękować uczniom i nauczycielom naszej
szkoły zaangażowanym w pracę wolontariacką. Doceniamy Wasze zaangażowanie,
entuzjazm i wytrwałość. Wasza praca ma wielką wartość! Dziękujemy za to,że poświęcacie
swój wolny czas i jesteście z nami by zmieniać siebie i dawać innym Dobro.
Czytaj całość

BTI

Andrzejki w Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach

"Nidgy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy
bliźniemu". ( Mikołaj Gogol)
Dnia 23.11.2015r. uczniowie klasy IV g/e TE i II d TE wraz z nauczycielkami:
R.Bartoszewską, I.Jarzecką, M.Mik i Z.Sykułą po raz kolejny przybyli z wizytą do Domu

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

Pomocy Społecznej w Zabłotach. Przebywają tam osoby z przewlekłymi chorobami
psychicznymi. W związku ze zbliżającymi sią Andrzejkami uczniowie kl. II d TE przygotowali
wróżby a uczniowie kl.IV g/e TE zorganizowali dyskotekę. Pensjonariusze bawili się
wyśmienicie i byli bardzo zadowoleni z odwiedzin. Cieszymy się, że nasza młodzież tak
chętnie angażuje się i niesie pomoc innym, którzy jej potrzebują. Miło nam, że nasza wizyta
wywołała wiele radości i entuzjazmu na twarzach schorowanych i często samotnych ludzi.

Warto być dobrym

Czytaj całość

SEP

Interaktywna wystawa GIGANTY MOCY PGE
3 listopada 2015r. uczniowie klasy 1E Technikum Energetycznego w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 odbyli niecodzienną lekcję. Zwiedzili interaktywną wystawę
GIGANTY MOCY PGE, gdzie w sposób bardzo ciekawy zapoznali się z metodą wydobycia
węgla w bełchatowskiej kopalni i procesem wytwarzania prądu.

Haering

Czytaj całość

Szkolny Konkurs na Elektroniczne Ozdoby Świąteczne
REGULAMIN KONKURSU "Elektroniczne ozdoby świąteczne" organizowanego przez
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie.

PaT

Projekt z klasą

Humax

Uroczyste Zaduszki w bełchatowskim Domu Pomocy
Społecznej
W dn. 02.11.2015r. młodzież ze Szkolnego Klubu Wolontariusza wraz z
nauczycielami Panią Anną Jaszczak, Agnieszką Jędrzejewską – Florczyk, Barbarą Gajdą i ks.
Adamem Pawlakiem, wzięła udział w „Zaduszkach” zorganizowanych dla mieszkańców
bełchatowskiego DPS. W ramach spotkania uczniowie prezentowali refleksyjne wiersze
tematycznie związane z obchodami uroczystości Wszystkich Świętych oraz Wspomnieniem
Wiernych Zmarłych.

Elbud

Czytaj całość

Etap szkolny XXIX OWiUB
W dniu 20 listopada 2015r. o godz. 9.00 w sali 120 odbędzie się w naszej szkole etap
szkolny XXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Zapraszamy do
udziału uczniów technikum klas budowlanych. Zapisy u pani Joanny Napora, sala 120.

Binż

Miejskie Obchody Święta Niepodległości 2015

Bezpieczny Stok

W dniu 11 listopada 2015r. Poczet Sztandarowy Szkoły uczestniczył w Miejskich
Obchodach Święta Niepodległości w Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika
w Bełchatowie.
Po uroczystościach delegacja ZSP Nr 3 złożyła kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy POW.
Czytaj całość

EMTECH

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ELEKTRON

Bezpieczne wakacje

W obecnym roku szkolnym 2015/2016 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
Politechniki Wrocławskiej organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych już VIII
edycję konkursu ELEKTRON. Eliminacje szkolne odbędą się 18 grudnia 2015r.
(piątek). Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i sprawdzenia swojej wiedzy z
dziedziny elektrotechniki i elektroniki. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p.
Zdzisławą Sykułą najpóźniej do 25 listopada 2015r. (środa).
Regulamin konkursu.

Hager

KOMUNIKAT
W dniu 19.11.2015 r. o godz. 17.00 w salach lekcyjnych odbędą się zebrania rodziców
z wychowawcami klas.
Następnie odbędą się konsultacje rodziców z nauczycielami.

Krajowa Mapa Zagrożeń

Biblioteka

Wycieczka w Góry Świętokrzyskie
Uczniowie z klas: II D oraz II CD Technikum Energetycznego w dniu 27.10.2015 roku
zwiedzali Góry Świętokrzyskie – Oblęgorek – Kielce – Chęciny.
Opiekunami wycieczki były panie: Z. Sykuła, E. Murlikiewicz, A. Wionczyk, A. Chudzik.
Link do filmu.
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Misja szkoły
„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom
XXI wieku”
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STATUT

PEDAGOG, PSYCHOLOG
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Kontakt
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Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

Menu główne
Strona główna

PATRON

OFERTA PRACY !!!
XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Odbiór świadectw maturalnych - termin
poprawkowy
Kiermasz podręczników
Ogłoszenie

Informatory

Struktura
Organizacja
Tematy maturalne
Bibliografia

Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa, praca w Holandii
Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie oraz Dziekan Wydziału w Bełchatowie
Społecznej Akademii Nauk zapraszają mieszkańców powiatu bełchatowskiego do udziału w
spotkaniu otwartym organizowanym w ramach projektu "Twoje bezpieczeństwo nasza sprawa, praca w Holandii".

Plan prezentacji
Opłata za egzamin
Deklaracje

Czytaj całość

Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów
Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku szkolnym w dniach 04 i 06 listopada
odbyło się spotkanie uczniów klas programowo najwyższych wszystkich typów szkół
naszego Zespołu tj. klas IV Te, klas III LO i klas III ZSZ z Powiatowym Rzecznikiem
Konsumentów Panem Piotrem Porzeżyńskim z zakresu „Edukacji Konsumenckiej”,
mającej na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi elementami wiedzy konsumenckiej.
W spotkaniach wzięło udział 201 uczniów.
Koordynatorem spotkania była p. Jadwiga Badowska.

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

CKE

Udział naszej szkoły w akcji PEŁNY PLECAK dla uczniów z
Ukrainy

Program wych.-prof.

Czytaj całość

Samorząd Uczniowski

Kurs z matematyki

Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego

INSTYTUT MATEMATYKI POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ zaprasza na KURS
PRZYGOTOWAWCZY Z MATEMATYKI w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla
kandydatów na studia techniczne i matematyczne.

Warunki Ubezpieczenia

Czytaj całość

Opieka stomatologiczna

Systemy energetyki odnawialnej

Szkolny zestaw podręczników

W dniu 29 października 2015r. klasa IE oraz IIE Technikum Energetycznego
uczestniczyła w niecodziennej lekcji dotyczącej systemów energetyki odnawialnej.
Szkolenie na temat pomp ciepła przeprowadził właściciel firmy ECOKomfort pan Krzysztof
Mrowiński.

Regulamin dziennika elektr.

Terminarz

10 listopada tradycyjnie w Parku Olszewskich odbył się Bełchatowski Bieg
Niepodległości. Znakomicie spisała się młodzież naszej szkoły. W kategorii szkół
ponadgimnazjalnych zajęliśmy I miejsce zdobywając na rok przechodni Krzyż
Niepodległości.

Ochrona Danych Osobowych

Rozkład jazdy PKS

Egzamin maturalny

Arkusze

Na przełomie września i października uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli
udział w akcji pomocy dla uczniów z Ukrainy, której organizatorem było Starostwo
Powiatowe w Bełchatowie. W ramach zbiórki podarowano przybory szkolne takie jak:
zeszyty, piórniki, długopisy, kalkulatory, książki.

Dla ucznia i rodziców

Egzaminy maturalne

XIII Bełchatowski Bieg Niepodległości

Czytaj całość

OKE

BIP

Czytaj całość

Dni wolne od zajęć
Stypendia PGE
Procedura funkcjonowania ZSP1
Plan lekcji
Zastępstwa

Wyniki sztafetowych biegów przełajowych
W październiku męska reprezentacja naszej szkoły brała udział w powiatowych i
rejonowych sztafetowych biegach przełajowych, które odbywały się w Zelowie, nad
zalewem "Patyki". W obydwu zawodach drużyna wywalczyła II miejsce, tuż za III LO z
Bełchatowa, kwalifikując się na zawody wojewódzkie.
W dniu 27.10.2015r. w Łodzi odbył się Finał Wojewódzki, w którym drużyna naszej
szkoły zajęła X miejsce.

SAN

Czytaj całość

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

KONTAKT

Muzyka bez granic
28.10.2015r. w auli ZSP nr 3 w Bełchatowie wystąpiło duo gitarowe "STRING DUO" z
programem muzycznym "Muzyka bez granic".

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

Młodzież naszego Zespołu mogła zapoznać się z historią i budową instrumentów
strunowych szarpanych takich jak: gitara klasyczna, basowa, mandolina, ukulele oraz z
muzycznymi programami komputerowymi i możliwościami elektronicznego przetwarzania
dźwięku z
zastosowaniem procesora gitarowego najnowszej generacji. Wysłuchała
przeboje muzyki klasycznej i filmowej w wykonaniu duo gitarowego. Program zakończył
Quiz muzyczny dla młodzieży.
Czytaj całość

Multimedia
Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

Informacja o odstąpieniu od naboru na wolne stanowisko
urzędnicze

Politechnika Łódzka

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie informuje o odstąpieniu od
ogłoszonego w dniu 9 października 2015r. naboru na wolne stanowisko urzędnicze
specjalista ds. kancelarii szkoły.

UWAGA!
W dniu 30 października 2015r. (piątek) zajęcia lekcyjne będą odbywać się wg
następującego harmonogramu.

Fabryka Inżynierów

Facebook

PERSPEKTYWY 2015

Wyniki eliminacji konkursu ABC Bezpieczeństwa Na Drodze
Młodego Kierowcy
W wyniku przeprowadzonych w dniu 22 X 2015r. eliminacji szkolnych do etapu
międzyszkolnego (finałowego) zakwalifikowali się nastepujący uczniowie naszej szkoły:
- Jakub Kowalczyk - klasa II Ie TE,
- Norbert Rudzki - klasa II Ie TE,
- Gabriel Frączkowski - klasa II Ge/Ee TE,
- Jakub Byczek - klasa II Ge/Ee TE,
- Sebastian Michałek - klasa II Ce/De.

PKN

Gala finałowa konkursu odbędzie się w dniu 10 XI 2015r. w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 98 o godzinie 9:00.
Do udziału w finale zaproszeni są też następujący uczniowie, którzy otrzymali bony o
wartości 100 zł do wykorzystania na kursie prawa jazdy: Radosław Bańcer - klasa II De TE,
Maciej Włodarczyk - klasa II Ce/De TE, Michał Kubas i Norbert Marciniak - klasa II Ie TE.

Wybierz studia

Wycieczka do Dąbrowy Rusieckiej

Powiat Bełchatowski

W dniu 22.10.2015r. klasa 1E Technikum Energetycznego wraz z opiekunami
odwiedziła mieszczącą się w Dąbrowie Rusieckiej firmę ELBUD BEŁCHATÓW SP. Z
O.O., zajmującą się między innymi projektowaniem i montażem instalacji fotowoltaicznych
i systemów inteligentnych domów. Dla uczniów 1E było pierwsze spotkanie z ich przyszłym
życiem zawodowych w przyszłości. Klasa ta kształci się w zawodzie technik urządzeń i
systemów energetyki odnawialnej. Przedstawiciele firmy w swojej siedzibie przyjęli
nas bardzo serdecznie, ciepło i słodko.
Czytaj całość

Uniwersytet Łódzki

PROSIMY O POMOC!

Kapitał Ludzki

Potrzebna krew dla pięciomiesięcznego chorego dziecka (guz mózgu).
Prosimy o oddanie krwi z zaznaczeniem dla kogo jest przeznaczona.
Podczas oddawania krwi należy podać poniższe dane:
Liliana Borkowska - wiek pięć miesięcy.
Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, oddział neurochirurgii.

Moje finanse

XLII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
W piątek 23 października 2015 r. odbędzie się I etap (szkolny) XLII Olimpiady
Wiedzy Technicznej. Konkurs odbędzie się na holu przed aulą szkolną, rozpocznie się o
godzinie 9.00 i potrwa 90 minut.
Uczestnicy proszeni są o przybycie o godz. 8.50 (po dzwonku na 2 godzinę lekcyjną) na
hol przed aulę od strony biblioteki szkolnej.
Czytaj całość

EFS

PSWW HALLER

KOMUNIKAT
W dniu 22.10.2015 r. o godz. 17.00 w salach lekcyjnych odbędą się zebrania rodziców
z wychowawcami klas.
Następnie odbędą się konsultacje rodziców z nauczycielami.

Plebiscyt Dziennika Łódzkiego
Plebiscyt Dziennika Łódzkiego na Najbardziej Kreatywną Klasę 2015 trwa!

SchoolVision

Z naszej szkoły startują dwie klasy 1BeM TE i 2D TE.
Obie wspaniałe. 2D TE prosiła już społeczność szkolną o poparcie w głosowaniu.
My, 1BeM jeszcze nie:)
Coś o nas:
Szaleni, odważni i niepokonani, tacy są mężczyźni z naszej klasy.
Czytaj całość

BTI

Kreatywna klasa
Startujemy w Plebiscycie dziennika Łódzkiego na Najbardziej kreatywną klasę! Bardzo
prosimy o głosy i wsparcie.
Klasa II D TE wraz z wychowawczynią.
Dziękujemy!

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

Czytaj całość

Warto być dobrym

DZIEŃ PATRONA

SEP

"Czy sprawa narodu i Ojczyzny interesuje dzisiejszego, młodego człowieka?
Pytanie to nie jest bezpodstawne. Niewielu już żyje świadków historii. Nasi
przodkowie zabrali do grobu tęsknotę za wolną i suwerenną Polską. Zabrali do
grobu czyny, które były dowodem miłości do ojczyzny. Miłości, która stanowiła
treść działań i sens życia".

Takimi słowami rozpoczęła się uroczystość upamiętniająca patrona ZSP nr 3 w
Bełchatowie – generała Ludwika Czyżewskiego. Na uroczystości nie zabrakło gości:
przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, służb mundurowych – policji i
straży oraz przyjaciół szkoły. W tym dniu uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste
ślubowanie. Apel zakończył się programem artystycznym w wykonaniu uczniów klas
maturalnych.

Haering

Czytaj całość

KOMUNIKAT
PaT

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie informuje, że Dzień
Edukacji Narodowej tj. 14.10.2015 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych.

Humax

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – specjalisty ds. kancelarii szkoły
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W BEŁCHATOWIE.

Projekt z klasą
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Misja szkoły
„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom
XXI wieku”

Binż

Bezpieczny Stok
EMTECH

Bezpieczne wakacje

Krajowa Mapa Zagrożeń

Praktyki i staże

Copyright © 2020 Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1

Hager

Biblioteka

USTAWIENIA

OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.

STRONA GŁÓWNA

DYREKCJA SZKOŁY

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

RADA RODZICÓW

O SZKOLE

HISTORIA

Popularne

Dyrekcja szkoły
Rada Rodziców
O szkole
Historia
Patron
Statut
Pedagog, psycholog
Kontakt

Rekrutacja

STATUT

PEDAGOG, PSYCHOLOG

Ostatnie wiadomości

Technikum Energetyczne
IV Liceum Ogólnokształcące
Kontakt
Szkolny zestaw podręczników
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

Menu główne
Strona główna

PATRON

OFERTA PRACY !!!
XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Odbiór świadectw maturalnych - termin
poprawkowy
Kiermasz podręczników
Ogłoszenie

Informatory

Struktura
Organizacja
Tematy maturalne
Bibliografia
Plan prezentacji

Czytaj całość

Odnawialne Źródła Energii - dla Każdego
Nauczyciele przedmiotów budowlanych wraz z dyrektorem szkoły uczestniczyli w
konferencji zorganizowanej przez Miasto Bełchatów, Gminę Bełchatów oraz
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie pod
hasłem „Odnawialne Źródła Energii - dla Każdego”.
Czytaj całość

Opłata za egzamin
Deklaracje

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

Wycieczka do Wrocławia
W piątek (25 września) klasa IIi TE pojechała na wycieczkę do Wrocławia. Pierwszym
punktem programu była wizyta w Muzeum Narodowym i lekcja muzealna dotycząca
sztuki polskiej od średniowiecza do XIX wieku. Następnie uczniowie przespacerowali się
urokliwymi uliczkami Ostrowa Tumskiego i dotarli na Rynek. Wrocławski Stary Rynek
zachwycił pięknymi kamienicami i niepowtarzalną atmosferą. Ostatnim punktem wycieczki
była wizyta w ZOO. Obchodzący 150 rocznicę istnienia ogród zoologiczny, zachwycił
wszystkich Afrykarium, w którym prezentowane są zwierzęta Czarnego Lądu.

Oferty pracy

Terminarz

UWAGA: osoby zainteresowane konkursem plastycznym "Tęcza" proszę o zgłoszenie się
najpóźniej do poniedziałku (12 października) do pana L. Stępnia lub do pani A.
Chudzik.

IV Liceum Ogólnokształcące

Branżowa Szkoła I Stopnia

Egzamin maturalny

Arkusze

Kierunki kształcenia

Technikum Energetyczne

Egzaminy maturalne

XIII Edycji Konkursu Plastycznego TĘCZA

Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej pracy plastycznej. Zgodnie z
regulaminem konkursu szkoła zobowiązana jest przesłać do Biura Konkursu kartę
zgłoszenia do dnia 13 października br.

CKE

Czytaj całość

Dla ucznia i rodziców
Ochrona Danych Osobowych
Program wych.-prof.
Samorząd Uczniowski

Pożegnanie lata

powitanie jesieni

W dniu 24 września 2015 roku uczniowie należący do Szkolnego Klubu
Wolontariusza wraz z opiekunami katechetą Barbarą Gajdą, psychologiem Agnieszką
Jędrzejewską - Florczyk i ks. Adamem Pawlakiem wzięli udział w spotkaniu integracyjnym
dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

OKE

Czytaj całość

Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego
Warunki Ubezpieczenia
Opieka stomatologiczna

Uwaga!
Pełny plecak - pomagamy polskim uczniom na Ukrainie!
Podziel się przyborami szkolnymi z kolegami z rejonu Żółkiewskiego na Ukrainie. Pomóż im
zapełnić plecak! Zbiórka trwa do 15 października 2015 roku.

BIP

Czytaj całość

Szkolny zestaw podręczników
Rozkład jazdy PKS
Regulamin dziennika elektr.
Dni wolne od zajęć
Stypendia PGE
Procedura funkcjonowania ZSP1
Plan lekcji
Zastępstwa

Wszystko o Euro
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Łódzkiego we
współpracy z Narodowym Bankiem Polskim zaprasza do udziału w konkursie wiedzy na
temat euro, pt.: „Wszystko o Euro”. Konkurs rozpocznie się w październiku 2015
roku i zakończy w lutym 2016 roku.
Czytaj całość

SAN

Szkolna internetowa gra giełdowa
Od 18 września 2015 r. do 15 października 2015 r. trwa przyjmowanie zgłoszeń do
kolejnej - 14 już edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej (SIGG) i kursu elearningowego poświęconego finansom i giełdzie.
Czytaj całość

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

KONTAKT

Salony Maturzystów Łódź 2015
Dnia 29 września 2015 roku 95 uczniów klas maturalnych IV De, IV GeE, IV CeM, 3P2,
3SW wraz z wychowawcami i opiekunami wzięli udział w Łódzkim Salonie Maturzystów

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

Multimedia
Film promocyjny
Filmy

mającym miejsce na Politechnice Łódzkiej.
Czytaj całość

Informacja!
Na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 znaleziono telefon komórkowy oraz
gotówkę. Osoba chcąca odzyskać swoją własność, proszona jest do sekretariatu.

ENERGETAB - Bielsko-Biała 2015

Politechnika Łódzka

15 września uczniowie klas II D, II CD, IVCM/C Technikum Energetycznego mieli okazję
uczestniczyć w 28 Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich
ENERGETAB 2015. To największe targi tego typu w Polsce.
Czytaj całość

Dziennik elektroniczny

II edycja konkursu Postaw Na Słońce
Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursach związanych z energią
odnawialną.
Fundacja Banku Ochrony Środowiska ogłasza II edycję konkursu „Postaw na słońce”.
W ramach projektu organizowane są dwa konkursy: badawczy i filmowy. Udział w
konkursie jest bezpłatny. Na zwyciezców czekają bardzo atrakcyjne nagrody.

Facebook

Fabryka Inżynierów

Szczegółowych informacji udziela: Joanna Napora, sala 120.
Więcej informacji na stronach:
http://www.postawnaslonce.pl
http://www.filmeko.pl/

KOMUNIKAT
PERSPEKTYWY 2015

W dniu 17.09.2015 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w auli szkolnej odbędzie się
spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas: I-II LO, I-III TE i I-II ZSZ.
Następnie odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

PKN

KOMUNIKAT
W dniu 16.09.2015 r. (środa) o godzinie 17.00 w auli szkolnej odbędzie się spotkanie
dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas: III LO, IV TE i III ZSZ.
Następnie odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

Wybierz studia

KOMUNIKAT

Powiat Bełchatowski

W dniu 16.09.2015 r. (środa) o godz. 9.40 w auli szkolnej odbędzie się szkolenie
uczniów wszystkich klas IV TE i III LO z zakresu procedur maturalnych.
Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele mający w tym czasie zajęcia w poszczególnych
klasach.
Prosimy o punktualne przybycie. Wejście do auli od strony sali 120.

Kiermasz podręczników używanych

Uniwersytet Łódzki

Jeśli posiadasz używane książki znajdujące się w szkolnym wykazie podręczników na rok
szkolny 2015/2016 przynieś je proszę do sali 146.
Wyceń i podpisz ołówkiem.
Zapraszam wszystkich uczniów do udziału w szkolnym kiermaszu trwającym przez cały
wrzesień 2015.
Czytaj całość

Moje finanse

Kapitał Ludzki

Termin składania deklaracji
Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie w sesji zimowej mija 14 wrzesnia 2015 roku. Deklaracje nalezy składać w
sekretariacie szkoły lub u kierownika zajęć praktycznych (pokój nr 29).

KOMUNIKAT

EFS

SchoolVision

W dniu 8.09.2015 r. (wtorek) odbędzie się część pisemna egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
godzina 10:00 – przed aulą
- technik górnictwa odkrywkowego z zakresu kwalifikacji eksploatacja złóż metodą
odkrywkową – M.10. dla ucznia klasy IV Ge TE,
- technik elektryk z zakresu kwalifikacji montaż i konserwacja maszyn i urządzeń
elektrycznych – E.7. dla uczniów klasy IV De TE,
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych z zakresu kwalifikacji wykonywanie
robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych – B.8. dla absolwentów ZSZ,
- elektryk z zakresu kwalifikacji montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych –
E.7. dla absolwentów ZSZ.
Na egzamin zdający zobowiązani są przyjść z dowodem tożsamości (np. dowód osobisty,
legitymacja uczniowska, paszport) i długopisem z czarnym wkładem na pół godziny przed
rozpoczęciem egzaminu. Podczas egzaminu można korzystać z kalkulatora prostego.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

BTI

PSWW HALLER

W dniu 01.09.2015 r. o godz. 9.00 w auli szkolnej odbędzie się uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego 2015/2016. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przybycia na aulę o
godz. 8.45. Następnie odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami klas w salach
lekcyjnych.

Zebranie Rady Pedagogicznej
W dniu 31 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali nr 11 odbędzie się
zebranie Rady Pedagogicznej.

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

Warto być dobrym

Termin odbioru świadectw i dyplomów zawodowych
Odbiór świadectw potwierdzajacych kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomów
potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe nastąpi w dniu 28 sierpnia 2015 roku w
godzinach od 12:00 do 14:00 w sali nr 60.
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Misja szkoły

Haering

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom
XXI wieku”

Humax
PaT

Projekt z klasą

Elbud

Binż

Bezpieczny Stok
EMTECH

Bezpieczne wakacje

Krajowa Mapa Zagrożeń

Praktyki i staże
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Deklaracja dostępności

RADA RODZICÓW

O SZKOLE

Popularne
Technikum Energetyczne
IV Liceum Ogólnokształcące
Kontakt
Szkolny zestaw podręczników
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

Menu główne
Strona główna
Dyrekcja szkoły
Rada Rodziców
O szkole

HISTORIA

PATRON

STATUT

PEDAGOG, PSYCHOLOG

Ostatnie wiadomości
OFERTA PRACY !!!
XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Odbiór świadectw maturalnych - termin
poprawkowy
Kiermasz podręczników
Ogłoszenie

Statut
Pedagog, psycholog
Kontakt

Rekrutacja

Zespoły nadzorujące egzamin maturalny w terminie poprawkowym – 25.08.2015 r.

Technikum Energetyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w
Bełchatowie zgłosiło się do programu „Wiarygodna Szkoła”, by poddać weryfikacji
wyniki swoich uczniów, bazę dydaktyczną, ofertę edukacyjną, kwalifikacje kadry i
różnorodne osiągnięcia placówki, wyróżniające ją na mapie oświatowej regionu. Okazało
się najlepsze wśród ponad 80 techników z całego kraju. Weryfikacji poddano
ponad 800 szkół wszystkich szczebli.
Czytaj całość

Samorząd Uczniowski
Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego
Warunki Ubezpieczenia
Opieka stomatologiczna
Szkolny zestaw podręczników
Rozkład jazdy PKS
Regulamin dziennika elektr.
Dni wolne od zajęć
Stypendia PGE
Procedura funkcjonowania ZSP1

Plan prezentacji
Opłata za egzamin
Deklaracje

Egzaminy zawodowe

CKE

Zapraszamy przyszłych studentów SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK na bezpłatny KURS
MATURALNY Z MATEMATYKI. Przy pomocy nauczycieli będziecie mieli szansę uzupełnić
wiedzę i jeszcze raz przećwiczyć arkusze maturalne, a w rezultacie uzyskać wymarzą
przepustkę na uczelnię wyższą, jaką jest świadectwo maturalne.
Czytaj całość

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym - 25.08.2015 r. godz. 9.00.

Ochrona Danych Osobowych
Program wych.-prof.

Tematy maturalne

CKE - egzamin

Nie zdałeś MATURY „starej” lub „nowej” Z MATEMATYKI?

Dla ucznia i rodziców

Organizacja

Bibliografia

Wiarygodne technikum

IV Liceum Ogólnokształcące

Oferty pracy

Informatory

Struktura

Bezpłatny kurs maturalny z matematyki

Branżowa Szkoła I Stopnia

Terminarz

Informujemy, że dokonano zmian w harmonogramie egzaminów poprawkowych.

Kierunki kształcenia

Technikum Energetyczne

Egzamin maturalny

Arkusze

Historia
Patron

Egzaminy maturalne

Egzaminy poprawkowe

Zespoły nadzorujące egzamin maturalny

1. Matematyka i j. polski („stary” egzamin maturalny) – LO +TE – HOL PRZED AULĄ.
2. Język polski (praca pisana na komputerze) – SALA 111.
3. Matematyka (uczniowie z dostosowaniami) – SALA 120.
4. Język niemiecki (TE) – SALA 122.
5. Język angielski (TE) – SALA 102.
6. Matematyka i j. polski („nowy” egzamin maturalny) – LO – CZYTELNIA.
Zdający zobowiązani są stawić się na egzamin maturalny o godz. 8.30 z dokumentem
potwierdzającym tożsamość.
Szkoła zapewnia zdającym następujące pomoce: tablice matematyczne, kalkulator prosty,
słownik poprawnej polszczyzny, słownik ortograficzny.

OKE

BIP

Ogłoszenie
BinŻ Spółka Akcyjna zatrudni pracowników na stanowisko spawacza.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o zgłaszanie się na Wytwórnię Konstrukcji
Stalowych w Rogowcu, ul. Instalacyjna 15 w godzinach 9.30 – 10.00. Dodatkowe
informacje dostępne również pod nr telefonu 44/735-19-62.

Egzaminy poprawkowe

SAN

Harmonogram egzaminów poprawkowych sierpień 2015 r.

Plan lekcji
Zastępstwa

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

KONTAKT

Termin odbioru świadectw maturalnych
Świadectwa maturalne wydawane będą w dn. 30.06.2015 r. od godz. 11.30 do godz.
13.00 w sali nr 60.
Do 07.07.2015 r. absolwenci mają prawo złożyć w sekretariacie szkoły pisemne
oświadczenia a o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego.

OGŁOSZENIE

KGO

- technik górnictwa odkrywkowego z zakresu kwalifikacji eksploatacja złóż metodą
odkrywkową – M.10. dla uczniów klasy III Ge TE
- technik mechanik z zakresu kwalifikacji montaż i obsługa maszyn i urządzeń – M.17.
dla uczniów klasy III Me TE

Warto być dobrym

Czytaj całość

Uroczyste podsumowanie realizacji projektu unijnego
SEP

Haering

PaT

Projekt z klasą

18 czerwca 2015 r. o godzinie 9:00 w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w
Bełchatowie odbędzie się uroczyste podsumowanie realizacji projektu
"Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III –
kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatwie”.
Na uroczystość zapraszamy wszystkich uczniów, którzy brali udział w kursach z zakresu
eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV "E”, kursie dla
kierowców operatorów wózków jezdniowych oraz kursie z zakrtesu spawania blach i rur
metodą MAG 135.

Humax

Elbud

Światowy Dzień Krwiodawcy
Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy, w dniu 14 czerwca odbędzie się akcja
oddawania krwi zorganizowana przez Przychodnię BCM, ul. Edwardów 3A w Bełchatowie.
Każdy kto w tym dniu odda krew otrzyma upominek w postaci koszulki i jednorazowego
karnetu do klubu fitness.

Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe
Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
absolwentów technikum odbędzie się w następujących terminach:

Bezpieczny Stok

zawodowe

Binż
dla

● 16.06.2015 r. (wtorek) godzina 9:00 - technik mechanik – sala nr 122
● 16.06.2015 r. (wtorek) godzina 9:00 - technik górnictwa odkrywkowego - sala nr
11
● 16.06.2015 r. (wtorek) godzina 9:00 - technik budownictwa – sala nr 1 (aula)
● 16.06.2015 r. (wtorek) godzina 9:00 - technik budownictwa - Mateusz Szulc - sala
nr 120

EMTECH

Czytaj całość

Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
W dniu 15.06.2015 r. (poniedziałek) o godzinie 12:00 odbędzie się pisemny
egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum i ZSZ.

Bezpieczne wakacje

Krajowa Mapa Zagrożeń

Hager

sala nr 1 (aula):
technik elektronik
technik elektryk
technik górnictwa odkrywkowego
technik informatyk
sala nr 11:
technik budownictwa

Biblioteka

Czytaj całość

Z działalności SzKSEP przy ZSP nr 3 w Bełchatowie

Praktyki i staże

W dniu 28.05.2015 r. SzKSEP zoorganizowało warsztaty nt. „Bezpieczeństwo
użytkowania urządzeń elektrycznych” dla uczniów klas drugich Publicznego
Gimnazjum w Rasach.
Czytaj całość

Międzynarodowy Dzień Elektryka
10 czerwca obchodzimy międzynarodowy Dzień Elektryka zgodnie z podjętą w dniu
27 czerwca 1985 roku przez Zarząd Główny SEP uchwałą postanawiającą ustanowienie
dnia 10 czerwca 1986 r. "DNIEM ELEKTRYKA" dla uczczenia 150 wówczas rocznicy
śmierci André Marie Ampere'a, uczonego, odkrywcy praw rządzących elektryką.
Najlepsze życzenia z okazji „Dnia Elektryka” składa Szkolne Koło SEP przy ZSP nr 3 w
Bełchatowie.
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Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

Multimedia
Film promocyjny

Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas: I, II LO; I, II, III TE; I, II, III
ZSZ rozpocznie się w dniu 26.06.2015 r. (piątek) o godzinie 10.00 w auli szkolnej.
Następnie odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

Informacja
Prosimy uczniów o zgłaszanie się do sekretariatu w celu wpisania numeru PESEL na
legitymacji szkolnej. Legitymacje bez numeru PESEL, będą traktowane jako nieważne i
nie dające uprawnień do ulgowego przejazdu.

Politechnika Łódzka

O podsumowaniu projektu w lokalnych mediach

Filmy

Dziennik elektroniczny

Fabryka Inżynierów

Facebook

O podsumowaniu projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na
lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w
Bełchatowie" w lokalnych mediach:

TKB - Odebrali certy katy - 19.06.2015
PKN
PERSPEKTYWY 2015

Wybierz studia

Powiat Bełchatowski
Uniwersytet Łódzki

Terminy egzaminów klasyfikacyjnych
Terminy egzaminów klasyfikacyjnych - czerwiec 2015 r.

Kapitał Ludzki

Uroczyste podsumowanie projektu

Moje finanse

PSWW HALLER
EFS
Uroczyste podsumowanie projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem
wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3
w Bełchatowie”.

SchoolVision

18 czerwca w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie odbyło się
uroczyste podsumowanie projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na
lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Czytaj całość

KOMUNIKAT
BTI

W dniu 22.06.2015 r. (poniedziałek) odbędzie się część pisemna egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
godzina 10:00 - aula
- technik energetyk z zakresu kwalifikacji eksploatacja instalacji i urządzeń do
wytwarzania energii cieplnej – E.22. dla uczniów klasy III Ee TE
- technik informatyk z zakresu kwalifikacji montaż i eksploatacja komputerów osobistych
oraz urządzeń peryferyjnych – E.12. dla uczniów klasy II Ie TE

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

USTAWIENIA

OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.

STRONA GŁÓWNA

DYREKCJA SZKOŁY

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

RADA RODZICÓW

Popularne
Technikum Energetyczne
IV Liceum Ogólnokształcące
Kontakt
Szkolny zestaw podręczników
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

Menu główne
Strona główna
Dyrekcja szkoły
Rada Rodziców
O szkole
Historia
Patron
Statut
Pedagog, psycholog
Kontakt

Rekrutacja

O SZKOLE

HISTORIA

PATRON

STATUT

PEDAGOG, PSYCHOLOG

Ostatnie wiadomości
OFERTA PRACY !!!
XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Odbiór świadectw maturalnych - termin
poprawkowy
Kiermasz podręczników
Ogłoszenie

Egzaminy maturalne
Egzamin maturalny
Terminarz
Informatory

Oferty pracy

Arkusze

Aktualnie poszukujemy osób pełnoletnich do pracy przy Inwentaryzacji:
w TESCO w Bełchatowie w dniach 19-20-21 czerwca 2015 r.
oraz
Carrefour w Bełchatowie w dniu 24 czerwca 2015 r.

Struktura

Inwentaryzacje odbywają się w godzinach wieczorno-nocnych.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.
ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE (10zł brutto za godz.).
Szczegółowe informacje w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP (dawnym Klubie
Pracy OHP).

Bibliografia

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP
ul. Czapliniecka 19 A p. 121-122
97- 400 Bełchatów
Osoba do kontaktu: Magdalena Maciaszczyk, tel: 796-111-420

Deklaracje

Koniec kursów unijnych w Energetyku

Organizacja
Tematy maturalne

Plan prezentacji
Opłata za egzamin

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

Kierunki kształcenia
IV Liceum Ogólnokształcące

CKE

Technikum Energetyczne
Branżowa Szkoła I Stopnia
Oferty pracy

Dla ucznia i rodziców
Ochrona Danych Osobowych
Program wych.-prof.
Samorząd Uczniowski
Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego
Warunki Ubezpieczenia
Opieka stomatologiczna
Szkolny zestaw podręczników
Rozkład jazdy PKS
Regulamin dziennika elektr.
Dni wolne od zajęć
Stypendia PGE
Procedura funkcjonowania ZSP1
Plan lekcji
Zastępstwa

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

KONTAKT

W maju w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 kończy się III edycja kursu z zakresu
spawania blach i rur metodą MAG 135 w ramach projektu unijnego "Nowoczesna szkoła
zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne
dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie" współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to projekt realizowany w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i
jakości szkolenia zawodowego). Ogólna wartość projektu wyniosła 216610,20 zł.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego to 184118,67 zł, zaś z budżetu
Powiatu Bełchatowskiego – 32491,53 zł.

OKE

Czytaj całość

Halowe mistrzostwa szkoły w piłce nożnej chłopców

BIP

Do turnieju zgłosiło się 8 klas pierwszych. Rozlosowano dwie grupy:
GRUPA 1: 1D TE, 1A/J ZSZ, 1C/D TE, 1I TE
GRUPA 2: 1S/W LO, 1B ZSZ, 1G TE, 1B TE
W grupach grano systemem „każdy z każdym”. Do rundy finałowej awansowały:
z grupy 1: 1A/J ZSZ, 1C/D
z grupy 2: 1G TE, 1S/W LO
Czytaj całość

Finaliści Olimpiady Innowacji Technicznych I Wynalazczości

SAN

Miło nam zakomunikować, że uczniowie naszej szkoły: Kamil Kupiński i Artur Mielczarek,
pod opieką p. Radosława Herudzińskiego, uczestniczyli w ogólnopolskim finale OITiW,
w którym Kamil Kupiński uzyskał tytuł FINALISTY OLIMPIADY. Gratulujemy!
Czytaj całość

Komunikat
Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
23 czerwca (wtorek) 2015 roku, godzina 9:00

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.

• technik energetyk - kwalifikacja E.22 (sala nr 120)
• technik górnictwa odkrywkowego – kwalifikacja M.10 (sala nr 122)

Wiedza moją szansą

23 czerwca (wtorek) 2015 roku, godzina 13:00
• technik budownictwa – kwalifikacja B.33 (sala nr 120)

Zrealizowane

Multimedia

Na egzamin w wyżej wymienionych kwalifikacjach zdający zobowiązani są przyjść z
dowodem tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja uczniowska, paszport), czarnym
długopisem oraz własnymi przyborami (kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka,
temperówka) na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.

Politechnika Łódzka

Film promocyjny
Filmy

Komunikat
Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

Dziennik elektroniczny

• Kwalifikacja E.6 (technik elektronik-III Ce TE)
• Kwalifikacja E.12 (technik informatyk-II Ie TE)
• Kwalifikacja E.13 (technik informatyk-III Ie TE)
• Kwalifikacja E.8 (technik elektryk-III De TE)
• Kwalifikacja M.17 (technik mechanik-III Me TE)
• Kwalifikacja E.8 (elektryk-III b ZSZ)
Czytaj całość

Facebook

Komunikat
W dniu 28.05.2015 r. o godz. 17.00 w salach lekcyjnych odbędą się zebrania
rodziców z wychowawcami klas. Następnie odbędą się konsultacje rodziców z
nauczycielami.

Wycieczka do zakładu produkcyjnego CONSOLIS
PERSPEKTYWY 2015

Fabryka Inżynierów

W ramach grantu oświatowego uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa
mieli okazję zapoznać się z Zakładem Produkcyjnym CONSOLIS Polska Sp. z o.o. w
Gorzkowicach. Wycieczka odbyła się w dniu 8 maja 2015 r. Ubrani w kamizelki, kaski
ochronne i obuwie robocze nasi przyszli budowlańcy oglądali produkcję elementów
betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego. Nauka poprzez praktykę i zobaczenie
produkcji w realnych warunkach daje najlepsze efekty.

PKN

Czytaj całość

Wybierz studia

Egzamin na uprawnienia SEP

Powiat Bełchatowski

W dniu 13.04.2015 r. w sali nr 11 odbył się egzamin państwowy na uprawnienia w
zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV,
dla członków Szkolonego Koła SEP przy ZSP Nr 3 w Bełchatowie. Do egzaminu przystąpiło
17 członków Koła w tym 16 młodzieżowych członków Szkolonego Koła SEP, uczniów naszej
szkoły. Wszyscy uzyskali świadectwa kwalifikacyjne. Gratulujemy.
SZKOLNE KOŁO SEP przy ZSP NR 3 w BEŁCHATOWIE.
Czytaj całość

Uniwersytet Łódzki

Konkurs
Szkolne Koło SEP przy ZSP nr 3 w Bełchatowie ogłasza KONKURS, dla klas pierwszych
ZSP nr 3 w Bełchatowie, na prezentację multimedialną.

Kapitał Ludzki

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie prezentacji multimedialnej (co najmniej 10 i co
najwyżej 20 slajdów) w programie Power Point na temat: „Prąd twoim przyjacielem
czy wrogiem?”.
2. Pracę należy oddać w terminie do 3.06.2015 r. (na płycie CD) pani Zdzisławie Sykuła
lub pani Małgorzacie Warzyńskiej.
ZA NAJLEPSZE PRACE PRZEWIDZIANE NAGRODY!
Serdecznie zapraszamy!
Regulamin konkursu.

Moje finanse

Spotkanie podsumowujące dla uczestników kursu spawania
PSWW HALLER
EFS

SchoolVision

W piątek (22 maja) na 5 godzinie lekcyjnej w sali nr 125 odbędzie się spotkanie
podsumowujące dla uczestników III edycji kursu z zakresu spawania blach i rur metodą
MAG 135.
Obecność obowiązkowa!

OFERTY PRACY

BTI

Poszukujemy osób pełnoletnich do pracy przy Inwentaryzacji w Hipermarkecie
CARREFOUR w Bełchatowie w terminach: 14 maja i 21 maja 2015 r. Inwentaryzacje
odbywają się w godzinach wieczorno-nocnych.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.
ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE (10 zł. brutto za godz.).
Poszukujemy osób pełnoletnich do pracy przy Inwentaryzacji:
w TESCO w Częstochowie w dniu 11.05.2015 r. wyjazd z Piotrkowa Tryb.
w TESCO w Łodzi w dniu 17.05.2015 r. wyjazd z Piotrkowa Tryb.
w CARREFOUR w Pabianicach w dniu 19.05.2015 r. wyjazd z Piotrkowa Tryb.

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

Inwentaryzacje odbywają się w godzinach wieczorno-nocnych.
Zapewniony jest bezpłatny dojazd na miejsca Inwentaryzacji również z Bełchatowa.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.
ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE (10 zł. brutto za godz.)

Warto być dobrym

Czytaj całość

Uroczystość z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
SEP

W dniu 30 kwietnia 2015 r. odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w
Bełchatowie uroczystość z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na uroczystość
zostały zaproszone wybrane klasy I, II i III – LO, TE i ZSZ wraz z opiekunami sprawującymi
w tym czasie opiekę nad uczniami.
Czytaj całość

Haering

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych
2015

PaT

24 kwietnia 2015 roku w auli ZSP nr 3 w Bełchatowie odbył się uroczysty apel z okazji
zakończenia roku szkolnego klas maturalnych - absolwentów LO i TE.
Nasi maturzyści po raz ostatni zebrali się w auli szkolnej żegnani przez dyrektora szkoły p.
Piotra Mielczarka, zaproszonych gości, grono pedagogiczne i kolegów z klas młodszych.
Zebranych na uroczystości powitał dyrektor szkoły p. P. Mielczarek, który w krótkim
przemówieniu pogratulował uczniom ukończenia szkoły oraz życzył powodzenia na
egzaminach maturalnych.

Humax

Czytaj całość

Dni otwarte
Projekt z klasą

Elbud

Binż

Bezpieczny Stok
EMTECH

Hager

Bezpieczne wakacje

Krajowa Mapa Zagrożeń

Praktyki i staże

Biblioteka

Komunikat
Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie serdecznie zaprasza w
dniu 30 kwietnia 2015 r. od godz. 8:00 i 8:50, w sali nr 11 na uroczystość z okazji
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
O godz. 8:00 – gościć mamy zaszczyt klasy wraz z opiekunami:
I S/W – opiekun – J. Góra
I C/D – opiekun - N. Gralczyk
I Ge/E – opiekun – M. Kubicki
III T – opiekun - M. Chmielewska
O godz. 8:50 - gościć mamy zaszczyt klasy wraz z opiekunami:
II S/S, II P1, II P2 – M. Chmielewska
I I – opiekun – J. Góra
II D – opiekun – M. Rydz
III B/H – opiekun – M. Mik

Duchowe manewry uczniów Energetyka
W ostatnich tygodniach uczniowie naszej szkoły wzięli udział w duchowych „manewrach”.

1. Pierwsze „manewry” to udział w wielkopostnych rekolekcjach, które poprowadził
ks. Artur Sepioło wraz z ekipą Szkoły Nowej Ewangelizacji z Gliwic. Ku naszemu
zadowoleniu odbyły się one w naszej szkole w dniach 11-13 marca 2015 roku.
Czytaj całość

Akademia Murowania
16 kwietnia 2015 r. w naszej szkole gościła Akademia Murowania. Tym razem do
szkolenia przystąpiła klasa 1B TE. Przedstawiciel firmy Xella S.A. zaprezentował uczniom
możliwości jakie daje wykonywanie budynków w technologii Ytong i Silka. Można było
też spróbować swoich sił w praktyce.
Czytaj całość

I miejsce w wojewódzkim konkursie bhp w budownictwie
Dnia 15 kwietnia 2015 roku uczeń klasy III Be Kamil Waleszczyk zajął I miejsce w
wojewódzkim etapie konkursu BHP w Budownictwie, który organizowany jest przez
Okręgową Inspekcję Pracy w Łodzi.

Egzaminy poprawkowe
Terminy egzaminów poprawkowych SIERPIEŃ 2015.
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STRONA GŁÓWNA

DYREKCJA SZKOŁY

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

RADA RODZICÓW

O SZKOLE

HISTORIA

Popularne
Technikum Energetyczne
IV Liceum Ogólnokształcące
Kontakt
Szkolny zestaw podręczników
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

Menu główne
Strona główna
Dyrekcja szkoły
Rada Rodziców

PATRON

STATUT

PEDAGOG, PSYCHOLOG

Ostatnie wiadomości
OFERTA PRACY !!!
XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Odbiór świadectw maturalnych - termin
poprawkowy
Kiermasz podręczników
Ogłoszenie

Historia
Patron
Statut
Pedagog, psycholog
Kontakt

Kierunki kształcenia
IV Liceum Ogólnokształcące
Technikum Energetyczne
Branżowa Szkoła I Stopnia
Oferty pracy

Egzamin maturalny
Terminarz
Informatory
Arkusze

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III liceum i IV technikum odbędzie się
24.04.2014 r. o godz. 10.00 w auli szkolnej. Następnie odbędą sie spotkania z
wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

Struktura
Organizacja
Tematy maturalne

Egzaminy klasyfikacyjne
Terminy egzaminów klasyfikacyjnych KWIECIEŃ 2015.

Bibliografia
Plan prezentacji

Komunikat
W dniu 23.04.2015 r. o godz. 17.00 w salach lekcyjnych odbędą się zebrania
rodziców z wychowawcami klas: I - II LO, I - III TE, I - III ZSZ. Następnie odbędą się
konsultacje rodziców z nauczycielami.

Oferta pracy
Rekrutacja

Egzaminy maturalne

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

O szkole

Oferta pracy dla absolwentów TE i ZSZ na stanowisku telemonter
ENEVA jest firmą technologiczną dostarczającą usługi budowy, instalacji, modernizacji i
utrzymania stacjonarnych i mobilnych sieci telekomunikacyjnych oraz świadczącą
specjalistyczne usługi w obszarze dystrybucji energii, będąc uznanym partnerem dla
globalnych operatorów telekomunikacyjnych, energetycznych, operatorów telewizji
kablowych oraz producentów urządzeń telekomunikacyjnych. Jesteśmy partnerem
technicznym firmy Orange.

Opłata za egzamin
Deklaracje

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

CKE

Czytaj całość

PROJEKT DNIA!
Dla ucznia i rodziców
Ochrona Danych Osobowych

OKE

Program wych.-prof.
Samorząd Uczniowski
Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego
Warunki Ubezpieczenia
Opieka stomatologiczna
Szkolny zestaw podręczników
Rozkład jazdy PKS
Regulamin dziennika elektr.
Dni wolne od zajęć
Stypendia PGE
Procedura funkcjonowania ZSP1
Plan lekcji

Miło nam poinformować, że projekt "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia
na lokalny rynek pracy II – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP 3 w
Bełchatowie" został wybrany PROJEKTEM DNIA przez Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego. Mamy nadzieję, że III edycja tego projektu spotka się z
podobnym uznaniem.
Informacje na temat PROJEKTU DNIA dostępne są na stronie internetowej Departamentu
ds. PO KL Urzędu Marszałkowski Województwa Łódzkiego pod adresem:
http://www.pokl.lodzkie.pl.

BIP

XIX Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny
W dniu 17.04.2015 r. uczniowie klasy IIc TE: Tomasz Przerywacz, Mateusz Hibner i
Mateusz Foltyn reprezentowali naszą szkołę na eliminacjach regionalnych XIX
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.
Nasza drużyna zajęła VII miejsce, natomiast Mateusz Hibner zajął I miejsce indywidualne.
Opiekunem drużyny była pani Jadwiga Badowska.

SAN

Zastępstwa

MOTOR - SHOW Poznań 2015
Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

KONTAKT

W dniu 10 kwietnia 2015 r. uczniowie z klas: I, II, III i IV Technikum Energetycznego
uczestniczyli w wycieczce do Poznania na Międzynarodowe Targi Samochodowe –
MOTOR SHOW. Targi Motor Show to nie tylko największe branżowe targi
samochodowe w Europie Środkowowschodniej, lecz także jedyne takie wydarzenie
w Polsce.

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

Multimedia
Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

Czytaj całość

XIII Bełchatowski Turniej Informatyczny
Szkolna Komisja Organizacyjna "BTI" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w
Bełchatowie zorganizowała po raz XIII Bełchatowski Turniej Informatyczny w
kategorii szkół ponadgimnazjalnych, który odbył się dnia 31 marca 2015 roku. Konkurs
odbył się w formie eliminacji testu oraz części finałowej praktycznej.
Czytaj całość

Politechnika Łódzka

Wycieczka do Centrum Brytyjskiego przy Uniwersytecie
Łódzkim
24 marca 2015 r. klasa I IE Technikum Energetycznego brała udział w zajęciach w
Centrum Brytyjskim UŁ współpracującym jako jeden z ośmiu ośrodków w Polsce z
British Council.
Uczniowie zapoznali się z ofertą edukacyjną centrum, obejrzeli wystawę książek w języku
angielskim oraz prezentację multimedialną o brytyjskich egzaminach językowych, systemie
edukacji oraz kursach językowych w Wielkiej Brytanii.
Czytaj całość

Fabryka Inżynierów

Tyle jesteś wart, ile możesz dać z siebie innym
Facebook

PERSPEKTYWY 2015

Uczniowie ZSP nr 3 w Bełchatowie od kilkunastu lat przekazują paczki świąteczne dzieciom
z Bełchatowskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Bełchatowie.
Okazją do spotkania i pomocy są Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc i Dzień Dziecka.
Uczniowie gromadzą dary w bibliotece szkolnej, przynosząc dla dzieci słodycze,
maskotki, zabawki, książeczki do czytania i kolorowania. W akcji biorą udział również
nauczyciele, pracownicy szkoły i Klub Przyjaciół Książki. Ostatnie spotkanie odbyło
się 1 kwietnia 2015 r., kolejną wizytę zaplanowano na 1 czerwca 2015 r.

PKN

XXII Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego
W dniu 25 marca 2015 r. klasy IDe i IIDe Technikum Energetycznego uczestniczyły w
wycieczce do Warszawy na XXII Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego –
ŚWIATŁO 2015. Targi ŚWIATŁO to nie tylko największe branżowe targi oświetleniowe w
Europie Środkowowschodniej, lecz także jedyne wydarzenia branżowe w Polsce łączące
prezentację najnowszych produktów z koncepcją szkoleniową.
Czytaj całość

Wybierz studia

Życzenia Wielkanocne

Powiat Bełchatowski
Uniwersytet Łódzki

Moje finanse

Kapitał Ludzki

Nowoczesna Pracownia w ZSP3
EFS

PSWW HALLER

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie otworzono nowoczesną
pracownię odnawialnych źródeł energii. Z udziałem władz powiatu oraz dyrekcji
szkoły, pracownię oddano do użytku.
http://www.tvbelchatow.pl/51,809-nowoczesna_pracownia_w_zsp_3.html

UWAGA!

SchoolVision

Uwaga uczniowie, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie w sesji zimowej.
Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji
jesiennej należy składać w nieprzekraczającym terminie do 17 kwietnia 2015
roku u kierownika zajęć praktycznych p. Bogdana Gierasa (pokój 29).

Konkurs
Uczniowie klasy I GeE biorą udział w konkursie „Postaw na Słońce”. Celem konkursu jest
przygotowanie i wypromowanie spotu przedstawiającego zalety Fotowoltaiki.
Czytaj całość

BTI

Szkolny Konkurs Mam Talent
W czwartek 26 marca odbył się Szkolny Konkurs Mam Talent. Jego zwycięzcami
zostali Gniewomir Depowski z klasy IV I TE oraz gościnnie Adam Domurad - obaj
wchodzący w skład zespołu Underhat, który wykonuje muzykę z gatunku indie rock. W

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

czasie konkursu duet gitarowy zagrał soundtrack z serialu "Persona" zatytułowany
"Battle for everyone’s soul" oraz 3 improwizacje.

Warto być dobrym

Czytaj całość

Spotkanie z przedstawicielem Okręgowej Inspekcji Pracy w
Łodzi
SEP

W dniu 26.03.2015 r. w ramach przedmiotów budowlanych odbyły się w naszej szkole
zajęcia z przedstawicielem Okręgowej Inspekcji Pracy w Łodzi. Podczas spotkania
uczniowie klas II B TE i III B TE mogli poszerzyć i utrwalić swoją wiedzę z zakresu BHP
w budownictwie. Poruszane tematy dotyczyły zabezpieczeń w transporcie budowlanym,
bezpiecznego montażu i korzystania z rusztowań, bezpieczeństwa na poszczególnych
stanowiskach pracy na placu budowy, przeprowadzania bezpiecznych prac rozbiórkowych
oraz tego jak należy zabezpieczać wypadki na placu budowy.

Haering

Piłka nożna

PaT

14 kwietnia 2015 r. rozpoczynają się Mistrzostwa Szkoły klas pierwszych w
halowej piłce nożnej chłopców. Zapisy do turnieju przyjmuje nauczyciel wychowania
fizycznego Jacek Koszek do 1 kwietnia. Regulamin i losowanie zawodów zostaną podane
później w zależności od liczby zgłoszonych klas.

Humax

Spotkanie organizacyjne dla uczestników kursu spawania!

Elbud

Projekt z klasą

W środę 25 marca 2015 r. o godz. 9:45 (3 godzina lekcyjna) w sali nr 11 odbędzie się
spotkanie organizacyjne dla uczestników zakwalifikowanych na kurs z zakresu spawania
blach i rur metodą MAG 135.
Uczniowie, którzy nie będą mogli pojawić się na spotkaniu proszeni są o
niezwłoczny kontakt z p. Eweliną Bogacką (sala 125) w czwartek lub piątek.

Bezpieczny Stok

Binż

Wyniki rekrutacji na kurs spawania
EMTECH

Bezpieczne wakacje

Hager
Zakończyła się rekrutacja do III edycji kursu z zakresu spawania blach i rur metodą
MAG 135 w ramach projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na
lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w
Bełchatowie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Czytaj całość

Krajowa Mapa Zagrożeń
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Praktyki i staże

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom
XXI wieku”
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Biblioteka

USTAWIENIA
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STRONA GŁÓWNA

DYREKCJA SZKOŁY

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

RADA RODZICÓW

O SZKOLE

Popularne
Technikum Energetyczne
IV Liceum Ogólnokształcące
Kontakt
Szkolny zestaw podręczników
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

Menu główne
Strona główna
Dyrekcja szkoły
Rada Rodziców
O szkole
Historia
Patron
Statut
Pedagog, psycholog
Kontakt

HISTORIA

PATRON

STATUT

PEDAGOG, PSYCHOLOG

Ostatnie wiadomości
OFERTA PRACY !!!
XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Odbiór świadectw maturalnych - termin
poprawkowy
Kiermasz podręczników
Ogłoszenie

Technikum Energetyczne
Branżowa Szkoła I Stopnia
Oferty pracy

Terminarz
Informatory

W dniu 18 marca 2015 r. klasy 1Ie i 1BeM, pod opieką p. Agnieszki WiśniewskiejSalamon, ks. Wojciecha Buczka i ks. Adama Pawlaka SCJ, uczestniczyły w warsztatach
edukacyjnych „Zrozumieć media” zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Kultury
Społecznej i Medialnej w Toruniu we współpracy z Radiem Maryja i TV TRWAM.

Struktura
Organizacja
Tematy maturalne
Bibliografia

VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę
Prezesa SIMP
Z przyjemnością zawiadamiamy, że zgłoszony przez Oddział SIMP w Piotrkowie
Trybunalskim absolwent Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie - Milena
Ewelina Rogozińska zajęła I miejsce w II etapie finałowym VIII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w zawodzie technik budownictwa.
Czytaj całość

IV Liceum Ogólnokształcące

Egzamin maturalny

Arkusze

Rekrutacja
Kierunki kształcenia

Egzaminy maturalne

Zrozumieć media w MCK-u

Czytaj całość

X Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglo i
Niemieckojęzycznych
W piątek 6 marca odbył się X Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglo i
Niemieckojęzycznych. Przebiegał on dwuetapowo. W pierwszej części uczniowie
przystąpili do pisemnego testu wiedzy o krajach anglo i niemieckojęzycznych. Do drugiego
ustnego etapu przeszli uczniowie, którzy uzyskali największą ilość punktów z testu.

Plan prezentacji
Opłata za egzamin
Deklaracje

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

CKE

Czytaj całość

UWAGA!
Dla ucznia i rodziców
Ochrona Danych Osobowych

OKE

Program wych.-prof.
Samorząd Uczniowski
Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego
Warunki Ubezpieczenia
Opieka stomatologiczna
Szkolny zestaw podręczników
Rozkład jazdy PKS
Regulamin dziennika elektr.

Przedłużamy rekrutację do III edycji kursu spawania!!!
W związku z zainteresowaniem kursem spawania przedłużona zostaje rekrutacja.
Poprawnie wypełnione formularze należy składać do p. Eweliny Bogackiej (sala 125) do 20
marca do godz. 14:00.

Stypendia PGE
Procedura funkcjonowania ZSP1

Czytaj całość

Plan lekcji

Targi Budowlane INTERBUD 2015 w Łodzi

Zastępstwa

Uczniowie klas budowlanych IIB i IIIB uczestniczyli w dniu 27 lutego 2015 r. w Targach
Budowlanych Interbud 2015 w Łodzi. Podczas zwiedzania ekspozycji uczniowie mieli
okazję zapoznać się z nowościami budowlanymi, ciekawymi technologiami i rozwiązaniami
konstrukcyjnymi.

Projekty unijne

BIP

Wycieczka na Targi Budowlane i przedstawienie Szalone
Nożyczki
W dniu 27 lutego 2015 r. klasy 1BeM i 4B Technikum Energetycznego uczestniczyły w
wycieczce do Łodzi. Program wyjazdu obejmował dwa punkty. Na początku uczniowie
obejrzeli przedstawienie w Teatrze Powszechnym pt. „Szalone nożyczki” a później
zwiedzali Targi Budowlane INTERBUD 2015.

Dni wolne od zajęć

KONTAKT

Czytaj całość

Europejskie kwalifikacje

Oferta dla absolwentów naszej szkoły

SAN

KGO

- 11.03.15 r. - godz. 7.55,
- 12.03.15 r. - godz. 13.50.
Uczniowie zgłaszają się do sal, w których w danym dniu mają zajęcia zgodnie z
tygodniowym planem nauczania. Po sprawdzeniu obecności przez nauczycieli wraz z nimi
przechodzą do auli szkolnej.

Warto być dobrym

Czytaj całość

SEP

Eliminacje IV edycji Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników
10 marca 2015 r. odbyły się internetowe eliminacje IV edycji Ogólnopolskich
Mistrzostw Mechaników, których finał odbędzie się 10 kwietnia podczas targów
MOTOR SHOW w Poznaniu z udziałem trzydziestu najlepszych, dwuosobowych drużyn z
całej Polski.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w eliminacjach wzięło udział 12 zespołów, w
tym 8 drużyn z klasy IV M TE oraz 4 drużyny z klasy III h ZSZ. Opiekunami zespołów były
p. Dorota Wierzbowska i p. Jadwiga Badowska.

Haering

Wycieczka do Ośrodka Szkolenia Policji w Sieradzu
PaT

Projekt z klasą

Dnia 25.02.2015 r. uczniowie z pierwszej klasy policyjnej uczestniczyli w wycieczce
programowej do Ośrodka Szkolenia Policji w Sieradzu. W trakcie wycieczki
zrealizowane zostały następujące tematy wynikające z programu nauczania w tych klasach:
1. Zakres programowy szkolenia podstawowego policjantów.
2. Zakres i zasady prowadzenia czynności policyjnych w pomieszczeniach i w terenie
otwartym.
3. Wykroczenia w ruchu drogowym.
4. Sposoby przeprowadzania czynności policjantów podczas kontroli drogowej.
5. Zasady i sposoby postępowania policjantów w trakcie posługiwania się bronią.
Czytaj całość

Humax

Elbud

III Powiatowy Konkurs Oblicza ekonomii
W dniu 26.02.2015 r. w naszej szkole odbył się III Powiatowy Konkurs „Oblicza
ekonomii”. Tym razem hasłem przewodnim konkursu były podatki. Do rywalizacji
przystąpiło 9 uczniów, którzy przygotowali prezentacje multimedialne. Oprócz tego
uczniowie mieli za zadnie rozwiązać test wiedzy i przedstawić swoją pracę.
Czytaj całość

Binż

Impreza karnawałowa w Domu Pomocy Społecznej

Bezpieczny Stok

W dniu 17 lutego 2015 roku odbyła się impreza karnawałowa w Domu Pomocy
Społecznej w Bełchatowie zorganizowana przez członków Szkolnego Klubu
Wolontariusza. Opiekunami młodzieży byli pani Agnieszka Jędrzejewska-Florczyk, pani
Anna Jaszczak oraz ksiądz Adam Pawlak.
Czytaj całość

1% podatku na rzecz szkoły

EMTECH

Dziękując Państwu za dotychczasowe zaangażowanie, zapraszamy do udziału i
kontynuowania uczestnictwa w akcji przekazywania 1% podatku na rzecz szkoły.
Aby wesprzeć nasze działania wystarczy wypełnić zeznanie podatkowe zgodnie z poniższym
wzorem.

Hager

Bezpieczne wakacje

Krajowa Mapa Zagrożeń

Biblioteka

UWAGA!
Praktyki i staże

W środę (4 marca) na 3 godzinie lekcyjnej w czytelni odbędzie się spotkanie
podsumowujące dla uczestników II edycji kursu z zakresu spawania blach i rur
metodą MAG 135.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Projekt z klasą
Miło nam poinformować, że biorąc udział w konkursie "Projekt z klasą" Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie znalazł się w elitarnym gronie placówek, które
w szczególny sposób dbają o rozwijanie umiejętności kluczowych swoich uczniów i został
uhonorowany tytułem "Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła".
Czytaj całość

PERSPEKTYWY 2015
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Energetyczne w ZSP nr
3 w Bełchatowie jest wśród 200 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł
„Srebrnej Szkoły 2015”.

III Powiatowy Konkurs Oblicza Ekonomii
W dniu 26 lutego 2015 r. w sali 120 o godzinie 9.40 odbędzie się II i III etap III
Powiatowego Konkursu „Oblicza ekonomii”. Temat główny tej edycji konkursu
dotyczy podatków.
Czytaj całość
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Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

Multimedia

Politechnika Łódzka

Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

Fabryka Inżynierów

Facebook

PKN
PERSPEKTYWY 2015

Informacja
Informacja o wyniku naboru
na wolne stanowisko urzędnicze – specjalisty ds. zarządzania siecią
komputerową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
w Bełchatowie ul. Czapliniecka 96
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko specjalisty ds.
zarządzania siecią komputerową został wybrany: Pan Korneliusz Rozpara.
Uzasadnienie: Kandydat spełnia wymagania wymienione w ogłoszeniu o naborze.

Wybierz studia

Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
mgr inż. Piotr Mielczarek

Powiat Bełchatowski

Dodatkowe kursy

Uniwersytet Łódzki

Moje finanse

Kapitał Ludzki

TKB - Dodatkowe kursy w ZSP nr 3 - 06.03.2015
PSWW HALLER
EFS

SchoolVision
Sekcja Strzelectwa
Sportowego

Komunikat
BTI

W dniu 12.03.2015 r. o godz. 17.00 w salach lekcyjnych odbędą się zebrania
rodziców z wychowawcami klas. Następnie odbędą się konsultacje rodziców z
nauczycielami.

Rekolekcje wielkopostne
Uczniowie uczestniczący w rekolekcjach przychodzą do szkoły:

USTAWIENIA

OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.

STRONA GŁÓWNA

DYREKCJA SZKOŁY

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

RADA RODZICÓW

O SZKOLE

Popularne
Technikum Energetyczne
IV Liceum Ogólnokształcące
Kontakt
Szkolny zestaw podręczników
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

Menu główne
Strona główna
Dyrekcja szkoły
Rada Rodziców
O szkole
Historia
Patron
Statut

HISTORIA

PATRON

STATUT

PEDAGOG, PSYCHOLOG

Ostatnie wiadomości
OFERTA PRACY !!!
XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Odbiór świadectw maturalnych - termin
poprawkowy
Kiermasz podręczników
Ogłoszenie

Branżowa Szkoła I Stopnia
Oferty pracy

Dla ucznia i rodziców
Ochrona Danych Osobowych
Program wych.-prof.

Informatory
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I Turniej Piłki Nożnej

Czytaj całość

Technikum Energetyczne

Terminarz

W dniu 25.02.2015 r. odbył się II etap konkursu "Wiedzy o Powiecie
Bełchatowskim."
Z reprezentantów ZSP Nr 3 w Bełchatowie "Wyróżnienie" otrzymali uczniowie z klasy III I
Technikum: Anna Wypych i Mateusz Kieczkowski.
Bardzo dziękujemy za udział i reprezentowanie Naszej Szkoły.

Kontakt

IV Liceum Ogólnokształcące

Egzamin maturalny

Arkusze

Pedagog, psycholog

Kierunki kształcenia

Egzaminy maturalne

Konkurs Wiedzy o Powiecie Bełchatowskim

25.02.2015 r. odbył się, w sali gimnastycznej ZSP NR 4, I Turniej Piłki Nożnej im.
"Żołnierzy wyklętych". Nasza drużyna zajęła 2. miejsce, przegrywając w finale, po
rzutach karnych.

Rekrutacja

Konkurs ELEKTRON
20 lutego odbył się finał VII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „ELEKTRON”.
Aż 54 uczniów szkół ponadgimnazjalnych zmierzyło się w finale tej edycji, w tym czterech
uczniów z naszej szkoły: Tomek Przerywacz, Artur Grabowski, Mateusz Nowicki z klasy II c
TE oraz Krystian Zawadzki z klasy II d TE. Przypomnę, że do eliminacji szkolnych
przystąpiło 1129 uczniów z 73 szkół. Konkurs organizowany jest przez Wydział
Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej.

Organizacja
Tematy maturalne

Plan prezentacji
Opłata za egzamin
Deklaracje

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

CKE

Czytaj całość

UWAGA!
W bibliotece szkolnej dostępny jest pakiet multimedialny z zakresu profilaktyki
zdrowia i bezpieczeństwa p.t. "Przemoc i cyberprzemoc". Na pakiet składają się 3
CD: "Niezbędnik nauczyciela", "Niezbędnik ucznia" i "Niezbędnik rodzica".
Zachęcamy do korzystania z w/w pozycji.

OKE

REKRUTACJA

Samorząd Uczniowski
Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego
Warunki Ubezpieczenia

BIP

Opieka stomatologiczna
Szkolny zestaw podręczników
Rozkład jazdy PKS
Regulamin dziennika elektr.
Dni wolne od zajęć
Stypendia PGE
Procedura funkcjonowania ZSP1
Plan lekcji
Zastępstwa

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

KONTAKT

REKRUTACJA DO OSTATNIEJ EDYCJI KURSÓW Z ZAKRESU SPAWANIA BLACH I
RUR METODĄ MAG 135
Od 23 lutego do 11 marca 2015 r. trwać będzie nabór do III edycji kursu z
zakresu spawania. Od 23 do 27 lutego asystent do spraw rekrutacji spotka się z
pełnoletnimi uczniami Technikum Energetycznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
przekaże formularze zgłoszeniowe i poinformuje o zasadach rekrutacji.
Czytaj całość

SAN

XXVIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
W naszej szkole w dniu 27 listopada 2014 r. odbyły się zawody szkolne XXVIII
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Do rywalizacji przystąpiło 16 osób z
klas o profilu budowlanym. Do zawodów II stopnia na etap okręgowy zakwalifikowały się 3
osoby: Mateusz Szulc 4B TE, Piotr Baczmaga 4B TE i Przemysław Bilas 3B TE. Zawody
okręgowe odbędą się 7 marca 2015 r. w Wieluniu.
Czytaj całość

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

Multimedia
Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz.
U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w
Bełchatowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
¼ etatu – specjalisty ds. zarządzania siecią komputerową w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 96, 97 – 400 Bełchatów.
Czytaj całość

Konkurs Wiedzy o Powiecie Bełchatowskim

Politechnika Łódzka

W dniu 29.01.2015 r. odbył się I etap konkursu „Wiedzy o Powiecie
Bełchatowskim”. Z reprezentantów naszej szkoły pomyślnie eliminacje I stopnia przeszli
uczniowie z klasy III I Technikum:
Anna Wypych
Ewa Jakubiak
Mateusz Kieczkowski
II etap odbędzie się w ZSP nr 4 w Bełchatowie, w dniu 25.02.2015 r. o godz. 9.00.
Życzymy im dalszych sukcesów.

Łódzkie nagradza najzdolniejszych!

Fabryka Inżynierów

IX edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa
Łódzkiego

Facebook

PERSPEKTYWY 2015

9 lutego 2015 roku rozpoczyna się kolejna edycja stypendiów naukowych Marszałka
Województwa Łódzkiego. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i
„student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze
kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:
nauki społeczne
nauki ekonomiczne
nauki prawne
nauki matematyczne
nauki fizyczne
nauki chemiczne
nauki biologiczne
nauki o Ziemi
nauki techniczne
nauki medyczne
nauki farmaceutyczne

PKN

Wybierz studia

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.
Czytaj całość

Informacja
Powiat Bełchatowski

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK im. Centrum Zdrowia Matki Polki przy
Kopalni Bełchatów (Rogowiec, ul. Św. Barbary 3, 97-400 Bełchatów) zaprasza do udziału w
213 akcji honorowego krwiodawstwa, która odbędzie się 06.02.2015 r. w budynku
ZSP nr 3 przy ulicy Czaplinieckiej 96 w Bełchatowie. Rejestracja w godzinach 8.00 12.00. Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel: 504 151 421.

Uniwersytet Łódzki

Konkurs

Kapitał Ludzki

29.01.2015 r. o godz. 9:40 w sali nr 111, odbędzie się I etap konkursu "Wiedzy o
Powiecie Bełchatowskim".
Osoby chętne, które chcą wziąć udział w konkursie proszone są zgłaszać się do Pani
Małgorzaty Warzyńskiej do 28.01.2014 r. do godz. 14:10.
Serdecznie zachęcamy i zapraszamy.

Moje finanse

UWAGA!
Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Egzamin odbywa się zgodnie z załączonym harmonogramem. Na egzamin uczniowie
zobowiązani są przyjść w ubraniach roboczych, z dowodem tożsamości (np. dowód
osobisty, legitymacja uczniowska, paszport) i czarnym długopisem na pół godziny przed
rozpoczęciem egzaminu.

PSWW HALLER

Czytaj całość

EFS

Sukces drużyny chłopców w tenisie stołowym
Bardzo dobrze spisała się w tym roku szkolnym nasza drużyna chłopców reprezentująca
"Energetyk” w tenisie stołowym. Drużyna w składzie: Oracz Łukasz, Piskała Marcin i
Kowalczyk Jakub wygrała zawody na szczeblu powiatowym – 09.12.2014 r.,
następnie wygrała zawody na szczeblu rejonowym – 15.01.2015 r. i awansowała na
zawody wojewódzkie.
Czytaj całość

SchoolVision

Komunikat
W dniu 22.01.2015 r. o godz. 17.00 (czwartek) w auli szkolnej odbędzie się spotkanie
rodziców ze specjalistami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na temat "Przemoc w
dzieciństwie i jej wpływ na dorosłe życie".
O godz. 17.45 w salach lekcyjnych odbędą się zebrania rodziców z wychowawcami
klas. Następnie odbędą się konsultacje rodziców z nauczycielami.

BTI

EUROELEKTRA - II Etap Olimpiady
W dniu 12. stycznia 2015 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 w Łodzi
odbyły się zawody II stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i
Elektronicznej „EUROELEKTRA”. Naszą szkołę reprezentowało trzech uczniów: Tomasz
Przerywacz z klasy II c TE, Michał Stańczyk z klasy II d TE oraz Dawid Głowacki z klasy IV

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

c TE, którzy pomyślnie przeszli eliminacje I stopnia.
Życzymy im dalszych sukcesów.

Warto być dobrym

Drugi etap (okręgowy) XLI Olimpiady Wiedzy Technicznej

SEP

Uczeń naszej szkoły Robert Chamczyk z klasy 4MeTE brał udział w II etapie XLI OWT,
która odbyła się 9 stycznia 2015 r. w Łodzi.
Przypominamy, że olimpiada OWT jest konkursem 3 stopniowym. Eliminacje szkolne (I
etap) miały miejsce 24 października 2014 r.

UWAGA !
Rozpoczyna się kurs na uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji do 1kV
„E”. Szkolenie organizuje Szkolne Koło SEP przy ZSP nr 3 w Bełchatowie.
Kurs przygotowuje do egzaminu i pracy na stanowisku elektryka - eksploatacja urządzeń,
instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV - tzw. uprawnienia elektryczne.

Haering

Czytaj całość

Konkurs ELEKTRON VII edycja - wyniki eliminacji szkolnych
PaT

Projekt z klasą

Na stronie konkursu http://www.wemif.pwr.edu.pl/ zostały opublikowane wyniki
Eliminacji Szkolnych VII edycji konkursu.
Reklamacje można zgłaszać zgodnie z regulaminem przez 7 dni od ich ogłoszenia, tj. w tej
edycji konkursu do dnia 16 stycznia 2015 r.
Do Finału VII edycji konkursu, który odbędzie się 20 lutego 2015 roku na Politechnice
Wrocławskiej, zakwalifikowało się 59 uczniów w tym czterech uczniów z naszej
szkoły:
- Tomasz Przerywacz z kl. II Ce TE,
- Krystian Zawadzki z kl. II De TE,
- Artur Grabowski z kl. II Ce TE,
- Mateusz Nowicki z kl. II Ce TE.
Serdecznie gratulujemy! Trzymamy kciuki za finał!

Humax

Elbud

UWAGA!!!

Bezpieczny Stok

W dniu 8.01.2015 r. (czwartek) w sali nr 1 (przed aulą) o godzinie 10:00 odbędzie
się część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z zakresu
kwalifikacji montaż systemów suchej zabudowy – B.5. dla uczniów klasy II t ZSZ,
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych z zakresu kwalifikacji wykonywanie
robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych – B.8. dla uczniów
klasy III j ZSZ,
- technik budownictwa z zakresu kwalifikacji wykonywanie robót murarskich i
tynkarskich – B.18. dla uczniów klasy III Be TE,
- technik elektryk z zakresu kwalifikacji montaż i konserwacja maszyn i urządzeń
elektrycznych – E.7. dla uczniów klasy III De TE,
- elektryk z zakresu kwalifikacji montaż i konserwacja maszyn i urządzeń
elektrycznych – E.7. dla uczniów klasy III b ZSZ,
- technik informatyk z zakresu kwalifikacji montaż i eksploatacja komputerów
osobistych oraz urządzeń peryferyjnych – E.12. dla uczniów klasy III Ie TE,

Binż

EMTECH

Czytaj całość

UWAGA!!!
Hager

Bezpieczne wakacje

Krajowa Mapa Zagrożeń

Biblioteka

WYNIKI REKRUTACJI NA KURS SPAWANIA BLACH I RUR METODĄ MAG 135
(II edycja kursu)!!!

Praktyki i staże

Zakończyła się rekrutacja do II edycji kursu z zakresu spawania blach i rur metodą MAG
135 w ramach projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na
lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w
Bełchatowie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Czytaj całość
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Misja szkoły
„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom
XXI wieku”
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STRONA GŁÓWNA

DYREKCJA SZKOŁY

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

RADA RODZICÓW

O SZKOLE

Popularne
Technikum Energetyczne
IV Liceum Ogólnokształcące
Kontakt
Szkolny zestaw podręczników
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

Menu główne
Strona główna
Dyrekcja szkoły
Rada Rodziców
O szkole
Historia
Patron
Statut
Pedagog, psycholog
Kontakt

Rekrutacja

HISTORIA

PATRON

STATUT

PEDAGOG, PSYCHOLOG

Ostatnie wiadomości
OFERTA PRACY !!!
XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Odbiór świadectw maturalnych - termin
poprawkowy
Kiermasz podręczników
Ogłoszenie

Egzaminy maturalne
Egzamin maturalny
Terminarz
Informatory

Akcje charytatywne biblioteki szkolnej

Arkusze

Pracownicy biblioteki szkolnej wraz z uczniami i nauczycielami ZSP nr 3 w Bełchatowie
przekazali w grudniu 2014 r. dary dla podopiecznych Uniwersytetu Życia Monar Markot w Bełchatowie. Paczki świąteczne zawierały zabawki, słodycze, książki, artykuły
spożywcze i ubrania. Uczniowie osobiście przekazali dary 6 grudnia z okazji mikołajek i
19 grudnia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Struktura

Czytaj całość

Bibliografia

Obchody wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
W 33 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 13 grudnia odbyła się
uroczystość w Kościele na os. Przytorze. Po Mszy Świętej w Intencji Ojczyzny i ofiar stanu
wojennego oraz reżimu komunistycznego, celebrowanej przez ks. biskupa Ireneusza
Pękalskiego, odbył się montaż słowno- muzyczny w wykonaniu podopiecznych świetlicy
środowiskowej poświęcony wydarzeniom grudniowym 1981 roku. Uroczystość
zakończyło złożenie kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Ofiar Stanu Wojennego w Polsce z 13
grudnia 1981 roku.
Czytaj całość

Organizacja
Tematy maturalne

Plan prezentacji
Opłata za egzamin
Deklaracje

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

Kierunki kształcenia
IV Liceum Ogólnokształcące
Technikum Energetyczne
Branżowa Szkoła I Stopnia
Oferty pracy

Wycieczka edukacyjna do Warszawy
10 grudnia uczniowie klas III S/P LO i II P1 LO wraz z opiekunami p. Anną Grzelczak, p.
Barbarą Niewieczerzał oraz wychowawcą p. Mariolą Chmielewską uczestniczyli w
wycieczce edukacyjnej do Warszawy. Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzenia Sejmu
RP. Pani, pracownik Kancelarii Sejmu, przybliżyła nam historię polskiego parlamentaryzmu,
a następnie wszyscy zwiedziliśmy gmach sejmu. Była to również okazja do zobaczenia
posłów różnych opcji politycznych.

CKE

Czytaj całość

Dla ucznia i rodziców
Ochrona Danych Osobowych
Program wych.-prof.
Samorząd Uczniowski

Zajęcia młodzieży z przedstawicielem Straży Miejskiej
W związku z realizacją w szkole Programu profilaktycznego 05 grudnia odbyły się zajęcia
dla uczniów z klas: I P LO, I Be/M TE, I Ge/E TE, I B/H ZSZ z przedstawicielem Straży
Miejskiej w Bełchatowie starszym inspektorem Dariuszem Opałką. Temat zajęć to „Żyję
świadomie i odpowiedzialnie - zanim spróbujesz - narkotyki i dopalacze”.

OKE

Czytaj całość

Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego
Warunki Ubezpieczenia
Opieka stomatologiczna
Szkolny zestaw podręczników
Rozkład jazdy PKS
Regulamin dziennika elektr.
Dni wolne od zajęć
Stypendia PGE
Procedura funkcjonowania ZSP1
Plan lekcji
Zastępstwa

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

KONTAKT

Szlachetna paczka
Drodzy Przyjaciele! Nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy naszej szkoły.
Śpieszymy donieść, że już po raz czwarty nasza wspólna "Szlachetna paczka" w pełni się
powiodła. Dzięki Waszej reakcji, nieocenionemu wsparciu finansowemu i zaangażowaniu
udało się zgromadzić i zakupić wszystkie przedmioty i produkty na które Rodzina zgłosiła
zapotrzebowanie.

BIP

Czytaj całość

Spotkanie wigilijne
W dniu 18 grudnia odbyło się w naszej szkole spotkanie wigilijne dla młodzieży LO, TE
i ZSZ zorganizowane przez katechetów oraz szkolnego psychologa. W programie
artystycznym wystąpili uczniowie z klas: II P1 LO, I s/w LO i II s/w LO.
Uczniowie uczcili zbliżające się święta Bożego Narodzenia śpiewem kolęd i pastorałek
oraz krótkim przedstawieniem jasełkowym. Następnie "Święta Rodzina" wraz z
"Aniołem Gabrielem" udała się na kolędowanie do klas.

SAN

Czytaj całość

Ślubowanie uczniów klasy policyjnej
W Komendzie Powiatowej Policji w Bełchatowie w dniu 16 grudnia 2014 roku odbyło się
ślubowanie uczniów pierwszej klasy policyjnej.
Po ślubowaniu uczniowie uczestniczyli w zajęciach programowych, które przybliżyły
kadetom zakres zadań i strukturę organizacyjną poszczególnych wydziałów Komendy.
Czytaj całość

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

Multimedia

I Otwarty Turniej Siatkarski
W dniu 16.12.2014 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w I OTWARTYM TURNIEJU
SIATKARSKIM. W ogólnej klasyfikacji drużyna zajęła II miejsce, przegrywając tylko
jeden mecz z II LO w Bełchatowie. GRATULUJEMY!!!
Czytaj całość

Politechnika Łódzka

Film promocyjny

VII edycja konkursu ELEKTRON

Filmy

W tym roku szkolnym (2014/2015) Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
Politechniki Wrocławskiej zorganizował dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych już VII
edycję konkursu ELEKTRON. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w nim po raz
czwarty.
Konkurs ELEKTRON dotyczy zagadnień z elektrotechniki, elektroniki, telekomunikacji oraz
mechatroniki. Jest to konkurs dwuetapowy. Etap pierwszy to eliminacje szkolne, etapem
drugim jest finał na Politechnice Wrocławskiej 20 lutego 2015 r.

Dziennik elektroniczny

Czytaj całość

II etap XV edycji Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej
Euroelektra
Facebook

PERSPEKTYWY 2015

Do drugiego etapu Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”
zakwalifikowało się trzech uczniów naszej szkoły.
12 stycznia 2015 r. w Łodzi, na zawodach II stopnia, naszą szkołę będą reprezentować:
Dawid Głowacki - uczeń klasy IV D TE
Michał Stańczyk - uczeń klasy II D TE
Tomasz Przerywacz - uczeń klasy II C TE
Serdecznie gratulujemy! Trzymamy kciuki za powodzenie w drugim etapie!

Fabryka Inżynierów

PKN

Komunikat
W dniu 18.12.2014 r. o godz. 17.00 w salach lekcyjnych odbędą się zebrania
rodziców z wychowawcami klas. Następnie odbędą się konsultacje rodziców z
nauczycielami.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Wybierz studia

Miło nam poinformować, że tegoroczne Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymali:
Aleksandra Kałka - uczennica klasy 3p LO i Tomasz Przerywacz - uczeń klasy 2c TE.
Gratulujemy!
Czytaj całość

Powiat Bełchatowski

Wizyta w zakładzie pracy
Uniwersytet Łódzki

Kapitał Ludzki

W dniu 11 grudnia 2014 roku (czwartek) uczestnicy I edycji kursu z zakresu
spawania rur i blach metodą MAG 135 wizytować będą zakład pracy ENERGOMONTAŻ
(z siedzibą w Rogowcu). Celem wizyty będzie zapoznanie uczestników kursu z
przykładowymi miejscami pracy.
Zbiórka uczestników przed budynkiem ZSP nr 3 w Bełchatowie o godz. 15.30. Transport
uczestnikom zapewnia firma CRiS.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

I Otwarty Turniej Siatkarski

Moje finanse

PSWW HALLER

EFS

SchoolVision
Sekcja Strzelectwa
Sportowego

BTI

Warto być dobrym

SEP

Haering

Humax
PaT

Elbud

Projekt z klasą

Oferta pracy

Bezpieczny Stok

W dniu 8 grudnia 2014 r. w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery w
Bełchatowie odbędzie się Giełda Pracy z przedstawicielem Agencji Pracy AXELL, która
poszukuje osoby pełnoletnie do pracy krótkoterminowej na stanowisku sprzątacza na
Lotnisku Schiphol w Holandii od czerwca do września 2015.
Rekrutacja odbywa się do 8 grudnia ze względu na długą procedurę przyznania pozwolenia
na pracę na lotnisku.
Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym.
ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE (7 do 9, 36 € brutto/godz.).
Szczegółowe informacje w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP (dawnym Klubie Pracy
OHP).
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP
ul. Czapliniecka 19 A p. 121 - 122, 97- 400 Bełchatów
tel. 512 393 667 mckbelchatow@lodz.ohp.pl

Binż

EMTECH

III Powiatowy Konkurs Oblicza Ekonomii - podatki
Bezpieczne wakacje

Zapraszamy serdecznie do udziału w III Powiatowym Konkursie "Oblicza ekonomii podatki". Organizatorem konkursu jest nasza szkoła. Na początek trzeba przygotować
prezentację multimedialną na temat podatków. Wszystkie tematy prezentacji podane
są w regulaminie konkursu. Prezentacja powinna być wykonana w programie PowerPoint
(pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet OpenOffice) i
zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach.

Hager

Czytaj całość

Krajowa Mapa Zagrożeń

Wyrwani z niewoli
W dniu 7.11.2014 roku młodzież naszej szkoły uczestniczyła w programie profilaktyczno
– artystyczno – ewangelizacyjnym o nazwie „Ku wolności”. Jest to autorski program
białostockiej grupy „Wyrwani z niewoli”. Członkowie grupy to: Piotr Zalewski – student
psychologii i autor książki „Wyrwani z niewoli” oraz Jacek Zajkowski – artysta muzyk i hiphopowiec o pseudonimie Zetaigreka.
Czytaj całość

Praktyki i staże

II edycja kursu z zakresu spawania

Rekrutacja do II edycji kursów z zakresu spawania blach i rur metodą MAG 135.
Od 1 do 16 grudnia 2014 r. trwa nabór do II edycji kursu z zakresu spawania. Na
początku grudnia asystent do spraw rekrutacji spotka się z pełnoletnimi uczniami
Technikum Energetycznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, przekaże formularze
zgłoszeniowe i poinformuje o zasadach rekrutacji.
Czytaj całość

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
Szkolny etap Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych odbędzie się 27

Biblioteka

listopada 2014 r. w sali 120 o godzinie 12.30. Zapisy u pani Joanny Napory.

Wycieczka do zakładów Izodom 2000 Polska

W ramach projektu „Wiedza moją szansą - dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół
zawodowych” uczniowie klasy 1 Be i 4 Be Technikum Energetycznego uczestniczyli w
wycieczce do zakładów Izodom 2000 Polska w Zduńskiej Woli. Izodom to jeden z
producentów pustaków styropianowych, zwanych szalunkiem traconym. Pustaki te
wykorzystywane są do wykonywania obiektów wysoko energooszczędnych.
Czytaj całość
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Miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości

Arkusze

Miejskie uroczystości obchodów 96. rocznicy Narodowego Święta Niepodległości
rozpoczęły się 11 listopada od Mszy Świętej w Intencji Ojczyzny w Kościele Św.
Stanisława Biskupa i Męczennika. Po Mszy Św. uczestnicy wyszli na plac przed
Kościołem, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po okolicznościowym przemówieniu
Prezydenta Miasta p. Marka Chrzanowskiego odbył się Apel Poległych.

Struktura

Czytaj całość

Bibliografia

Wiedza moją szansą ...

Organizacja
Tematy maturalne

Plan prezentacji
Opłata za egzamin

Pedagog, psycholog

Deklaracje

Kontakt

Egzaminy zawodowe
Rekrutacja
Kierunki kształcenia
IV Liceum Ogólnokształcące
Technikum Energetyczne
Branżowa Szkoła I Stopnia

CKE - egzamin

Z początkiem września rozpoczął się kolejny semestr nauki w ramach realizowanego przez
powiat bełchatowski projektu „Wiedza moją szansą - dodatkowe zajęcia dla
uczniów szkół zawodowych”. Przypominamy, że projekt jest w 85 % współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej, tj. z Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2- Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego).

CKE

Czytaj całość

Oferty pracy

Oferta pracy

Ochrona Danych Osobowych

W dniu 17 listopada 2014 r. w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery w
Bełchatowie odbędzie się Giełda Pracy z przedstawicielem Agencji Pracy AXELL, która
poszukuje osoby pełnoletnie do pracy krótkoterminowej na stanowisku sprzątacza na
Lotnisku Schiphol w Holandii od czerwca do września 2015 r.

Program wych.-prof.

Czytaj całość

Samorząd Uczniowski

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ELEKTRON

Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego

Z przyjemnością informujemy, że w obecnym roku szkolnym 2014/2015 Wydział
Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej organizuje dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych już VII edycję konkursu ELEKTRON.

Warunki Ubezpieczenia

Czytaj całość

Opieka stomatologiczna

Olimpiada wiedzy elektrycznej i elektronicznej
EUROELEKTRA

Dla ucznia i rodziców

Szkolny zestaw podręczników
Rozkład jazdy PKS
Regulamin dziennika elektr.
Dni wolne od zajęć
Stypendia PGE
Procedura funkcjonowania ZSP1
Plan lekcji
Zastępstwa

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

OKE

BIP

W dniu 7 listopada 2014 r. odbyły się zawody I stopnia OWEiE „EUROELEKTRA”,
rozgrywane w dwóch grupach tematycznych:
elektrycznej,
elektronicznej.
W etapie szkolnym wzięli udział uczniowie klas Technikum Energetycznego: IIc; IId; IVc;
IVd.
Skład szkolnej komisji konkursowej: p. A. Nowak, Z. Sykuła, D. Maślanka, A. Muszalak.

SAN

Sukces naszych uczennic w konkursie związanym z
profilaktyką HPV
4 listopada w ramach Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w ZSP nr 4 w
Bełchatowie klasa I p LO uczestniczyła w spotkaniu poświęconym profilaktyce zakażeń
wirusem HPV. Uczniowie mieli możliwość wysłuchania wykładu dr n. med. A.
Bartosińskiej-Dyc oraz dr n.med. K. Zochniaka na temat przyczyn raka szyjki macicy i roli
szczepień przeciw wirusowi HPV w zapobieganiu tego typu nowotworowi. Gościem
specjalnym spotkania była ambasadorka akcji – pani Jolanta Fraszyńska.
Czytaj całość

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

Jazzowe klimaty
Dnia 6 listopada młodzież naszej szkoły obejrzała koncert w wykonaniu Duetu
Saksofonowego pt. „Jazzowe klimaty” zorganizowany przez Łódzkie Biuro Koncertowe
„Wirtuoz”. Muzycy: Janusz Witko i Krzysztof Orzechowski przedstawili krótką historię
jazzu od raqtimeu do jazzu nowoczesnego.
Czytaj całość

Multimedia
Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

Nagrody dla najlepszych sportowców

Politechnika Łódzka

5 listopada odbyła się w Gimnazjum Publicznym nr 4 w Bełchatowie uroczystość
wręczenia
nagród
najlepszym
sportowcom
szkół
ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez Powiat Bełchatowski. Nasz uczeń kl. III Ce/M TE Rafał Cieślik zajął
VI miejsce w Plebiscycie na 10 Najlepszych Sportowców Szkół Ponadgimnazjalnych
Powiatu Bełchatowskiego w roku szkolnym 2013/2014.
Czytaj całość

Ku Wolności
W piątek (7 listopada 2014 r.), w naszej auli odbędzie się program profilaktyczny
„Ku wolności”. Serdecznie zapraszamy wyznaczone klasy wraz z opiekunami, którzy w
tym czasie mają z tymi klasami lekcje.

Facebook

Fabryka Inżynierów

2-3 godzina lekcyjna (8:50 – 10:25)
1SW, 1P, 1CeD, 1De, 1Ge, 1BeM, 1BH, 2SW, 2P1, 2P2, 2AJ, 3SP, 3P, 3BH, 3AJ, 3GeE, 3Ie,
4CeT.
4-5 godzina lekcyjna (10:40 – 12:15)
1Ie, 1AJ, 2Ie, 2Be, 2CeT, 2GeM, 2Be, 2De, 2T, 3W, 3T, 4Be, 4De, 4Ge, 4Me, 4Ie.
Czytaj całość

PERSPEKTYWY 2015

PKN

I edycja kursów z zakresu spawania

Wybierz studia

Powiat Bełchatowski

Od początku października do końca grudnia 2014 r. trwać będzie I edycja kursu z
zakresu spawania blach i rur metodą MAG 135. Kurs ten obejmuje 160 godzin zajęć
praktycznych i 40 godzin teorii prowadzonych zgodnie z programem Instytutu
Spawalnictwa w Gliwicach. W projekcie zaplanowano trzy edycje kursu spawania.
Czytaj całość

Uniwersytet Łódzki

Ostatnia edycja kursów w ENERGETYKU

Moje finanse

Kapitał Ludzki

Zakończenie III edycji kursów w ramach projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem
wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w
Bełchatowie"

EFS

Pełnoletni uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wzięli udział w ostatniej, III edycji
kursu z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
do 1 kV "E" oraz kursu dla kierowców operatorów wózków jezdniowych. Oba
kursy składały się z zajęć teoretycznych i praktycznych i zakończyły się egzaminem. Oprócz
udziału w szkoleniach, kursanci wzięli udział w praktykach na terenie wyznaczonych
zakładów pracy.

PSWW HALLER

Czytaj całość

III Turniej Piłki Nożnej
SchoolVision

Księża Sercanie z parafii NMP Matki Kościoła, Ruch Sercańskiej Młodzieży z Bełchatowa,
Stowarzyszenie „Bełchatowianie dla Narodu” oraz PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna SA zapraszają na III Turniej Piłki Nożnej „Strzel Gola dla Karola”. Z
nieba patronuje nam św. Jan Paweł II, a z ziemi Starosta Powiatu Bełchatowskiego i
Prezydent Miasta Bełchatowa.
Czytaj całość

POLECAMY!
BTI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego urochomiło nowy portal pod nazwą
"Wybierz studia". Jest to jedyna w Polsce interaktywna baza prezentująca ofertę
wszystkich szkół wyższych na terenie naszego kraju.
Zachęcamy do odwiedzin na: www.wybierzstudia.nauka.gov.pl.

Sukces w konkursie ABC bezpieczeństwa na drodze

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

młodego kierowcy
28 października 2014 roku w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w
Bełchatowie odbyła się gala finałowa konkursu „ABC bezpieczeństwa na drodze
młodego kierowcy”. Najlepszy w konkursowych zmaganiach okazał się uczeń naszej
szkoły Marcin Świątkowski (klasa II Ce TE). Oprócz refundacji kosztów kursu dostał
także prezent, który wręczył mu starosta bełchatowski. Drugie miejsce zajął Mateusz
Foltyn (również z klasy II Ce TE). Konkurs to przedsięwzięcie, w którym sprawdzano
wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego.

SEP

Warto być dobrym

Czytaj całość

Egzamin końcowy - SEP
Haering

Humax
PaT
Egzamin końcowy dla uczestników III edycji kursu z zakresu eksploatacji urządzeń,
instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV „E” odbędzie się w dniu 29.10.2014 r.
(środa) w Ośrodku Kształcenia Zawodowego nr 17 w Bełchatowie (ul. Pabianicka 5A).
Egzamin rozpocznie się o godz. 16.00.
Obecność obowiązkowa.

Projekt z klasą

Elbud

2014 - Rok Jana Karskiego
23 października uczniowie klas: III Ce/M TE, IV Ie TE, I P LO, II Ie TE, I Ge/E TE, III P
LO, II P1LO, I Ie TE, IV Be TE, III W LO, I Ce/D TE IV Ge TE wraz z nauczycielami
uczestniczyli w wykładzie Pana Igora Rakowskiego- Kłosa- dziennikarza „Gazety
Wyborczej” nt. „Jan Karski- polski James Bond”. Wykład ilustrowany był
archiwalnymi i współczesnymi zdjęciami oraz fragmentami książek i komiksów o J. Karskim
wydanymi poza Polską.

Binż

Czytaj całość

Lekcja na żywo
Bezpieczny Stok

23 października o godz. 11.30 uczniowie klas III S/P LO, IV Me TE, III Ce/ M TE i III P
LO wraz z nauczycielami uczestniczyli w lekcji na żywo pt. „Opowieść o Żydach
polskich”. Lekcja była doskonałym uzupełnieniem szkolnego programu nauczania. Na
stałą wystawę Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zabrali nas Maria Seweryn i Maciej
Orłoś. W bardzo ciekawy sposób przedstawili historię Żydów polskich od średniowiecza do
czasów powojennych.

EMTECH

Czytaj całość

Terenowa lekcja historii

Bezpieczne wakacje

17 października uczniowie klas IV Ie TE i IV De TE uczestniczyli w terenowej lekcji
historii – „Szlakiem umocnień wojskowych z 1939 r.” zorganizowanej przez
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz Muzeum Regionalne w Bełchatowie. Głównym
założeniem lekcji było przybliżenie uczniom i nauczycielom fragmentu historii wojny
obronnej z 1939 r., który rozegrał się na ziemi bełchatowskiej.

Hager

Czytaj całość

UWAGA!
Krajowa Mapa Zagrożeń

Biblioteka

Praktyki i staże
W środę 29 października 2014 r. na 3 godzinie lekcyjnej w sali nr 11 odbędzie się
spotkanie podsumowujące dla uczestników kursu:
- z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1
kV „E”;
- kierowców operatorów wózków jezdniowych;
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Oferta pracy
Obecnie poszukujemy do naszej fabryki w Rogowcu (Constantia Teich Poland Sp. z
o.o., Gmina Kleszczów) osoby do pracy na stanowisko: Pomocnik operatora maszyn
drukujących.
Zakres odpowiedzialności:
Obsługa maszyn drukujących rotograwiurowych i fleksograficznych.
Dokonywanie drobnych przezbrojeń i napraw maszyn.
Zapewnienie wysokiej jakości produktu.
Praca zgodna z obowiązującymi przepisami BHP, procedurami firmowymi i poleceniami
przełożonych.
Czytaj całość
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UWAGA KONKURS!

Arkusze

Dyrekcja szkoły oraz organizatorzy imprezy szkolnej „Gwiazdka z talentem” w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie zapraszają młodzież szkół
ponadgimnazjalnych powiatu bełchatowskiego do wzięcia udziału w konkursie
promującym kreatywną młodzież. Konkurs odbywa się we współpracy z Muzeum
Regionalnym w Bełchatowie oraz Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie.

Struktura

Czytaj całość

Bibliografia

Komunikat
W dniu 23.10.2014 r. o godz. 17.00 w salach lekcyjnych odbędą się zebrania
rodziców z wychowawcami klas. Następnie odbędą się konsultacje rodziców z
nauczycielami.
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W dniu 23 października 2014 roku (czwartek) w godzinach 16.00 – 18.00 uczestnicy
III edycji kursu z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i urządzeń
elektroenergetycznych do 1 kV”E”
wizytować będą przedsiębiorstwo „ELWOJ”
Wojciechowscy Spółka Jawna (Bełchatów, ul. Mokra 7). Celem wizyty będzie zapoznanie
uczestników kursu z przykładowymi miejscami pracy.

OKE

Oferta pracy
Aktualnie poszukujemy osoby pełnoletnie do pracy przy inwentaryzacji w Hipermarkecie
CARREFOUR w Pabianicach z 19 na 20 października 2014 r., w Bełchatowie z 26
na 27 października 2014 r.
Ilość miejsc ograniczona, atrakcyjne wynagrodzenie (10 zł brutto za godz.).
Szczegółowe informacje w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP (dawnym Klubie
Pracy OHP).
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP
ul. Czapliniecka 19 A p. 121, 97- 400 Bełchatów
tel. 512 393 667, mckbelchatow@lodz.ohp.pl

BIP

Wyniki eliminacji szkolnych konkursu ABC bezpieczeństwa
młodego kierowcy
W wyniku przeprowadzonych w dniu 8 października 2014 r. eliminacji szkolnych do
etapu międzyszkolnego (finałowego) zakwalifikowali się następujący uczniowie naszej
szkoły:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SAN

Marcin Świątkowski
Bartłomiej Markowiak
Mateusz Foltyn
Tomasz Przerywacz
Rafał Kieczkowski
Tomasz Kaczmarek
Patryk Madejak

Gala finałowa konkursu odbędzie się w dniu 28 października 2014 r. w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie o godzinie 9:00.

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą

Dzień Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Oświaty
życzymy wielu sukcesów, radości, zadowolenia i spełnienia marzeń.
Dyrekcja Szkoły wraz z Samorządem Uczniowskim.

Zrealizowane

KOMUNIKAT
Multimedia
Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie informuje, że dzień
Edukacji Narodowej tj. 14.10.2014 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych.

Politechnika Łódzka

Ogłoszenie
Od przyszłego miesiąca w naszej szkole odbywać się będą treningi Polskiego Systemu
Walki Wręcz Haller. Chętnych prosimy o zgłoszenia do 1 listopada 2014 roku.
Zapisy przyjmują Angelika Pogorzelska i Anita Banasiak z klasy II S/W.

KOMUNIKAT
W dniu 8.10.2014 r., lekcja 4 i 5, odbędzie się uroczystość Dnia Patrona. W uroczystości
uczestniczą uczniowie klas pierwszych z wychowawcami i uczniowie klas: 2s/w, 2p1, 2p2,
3p, 3s/p, 3w pod opieką nauczycieli, z którymi mają w tym czasie zajęcia.

Facebook

Fabryka Inżynierów

Po uroczystości uczniowie klas pierwszych idą do domu.

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym

PKN
PERSPEKTYWY 2015

Wybierz studia
Harmonogram zajęć z doradcą zawodowym dla uczniów biorących udział w
projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek
pracy".

Powiat Bełchatowski

Kapitał Ludzki

SALA 43
01.10.2014 r. godz. 12.30 kl. III c/m
02.10.2014 r. godz. 13.30 kl. III a/j
03.10.2014 r. godz. 13.20 kl. IV d
06.10.2014 r. godz. 14.10 kl. IV i, IV b
godz.15.00 kl. III d, IV c/t, III b
07.10.2014 r. godz. 15.00 kl. III i
08.10.2014 r. godz. 12.30 kl. II b
09.10.2014 r. godz. 13.30 kl. IV m, III t
10.10.2014 r. godz. 13.30 kl. III b/h

Spotkanie Samorządu Uczniowskiego
29 września 2014 r. o godz. 11.30 (poniedziałek) w sali nr 11 odbędzie się spotkanie
Samorządu uczniowskiego.
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli z poszczególnych klas oraz osoby, które chciałyby
chętnie włączyć się w działalność samorządu.
Opiekunowie samorządu.

Uniwersytet Łódzki

Moje finanse

Uwaga!
PSWW HALLER
EFS

SchoolVision

ZAKOŃCZYŁA SIĘ REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE!!
SPRAWDŹ, CZY ZOSTAŁEŚ PRZYJĘTY!!
Zakończyła się rekrutacja do kolejnej edycji projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa
kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów
ZSP nr 3 w Bełchatowie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Czytaj całość

Kolejny spektakl Internetowego Teatru TVP dla szkół
BTI

23 września o godz. 10.00 uczniowie klas: IIp1, IIp2, IIs/w i IIIs/p obejrzeli spektakl
pt."TU-WIM" przygotowany przez Teatr Powszechny w Łodzi. Tylko w województwie
łódzkim spektakl obejrzało 3213 uczniów z 20 szkół. W całej Polsce ta liczba przekroczyła
41 tysięcy osób.
Czytaj całość

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

Polskie Państwo Podziemne
Polskie Państwo Podziemne (1939-1945) było fenomenem na skalę światową. W
konspiracji udało się stworzyć sprawnie funkcjonującą strukturę władz cywilnych i
największe podziemne siły zbrojne Europy – Armię Krajową. Polskie Państwo Podziemne,
podporządkowane prawowitemu rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźctwie,
organizowało szeroko rozumiany opór przeciwko Niemcom i Sowietom.

Warto być dobrym

Czytaj całość

SEP

Powiatowe obchody 75 rocznicy wybuchu II wojny
światowej w Klukach
W niedzielę, 21 września, odbyły się w Klukach powiatowe obchody 75 rocznicy
wybuchu II wojny światowej. Obchody rozpoczęła Msza Święta w Kościele NMP
Królowej Polski w intencji żołnierzy i cywilów poległych w czasie II wojny światowej.
Po mszy uczestnicy przemaszerowali na pobliski cmentarz wojenny, na którym znajdują
się groby poległych żołnierzy we Wrześniu 1939 roku Armii „Łódź ”.

Haering

Czytaj całość

PaT

Oferta pracy

Humax

Aktualnie poszukujemy osoby pełnoletnie do pracy krótkoterminowej na stanowisku
sprzątacza na Lotnisku Schiphol w Holandii od czerwca do września 2015.
Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym.
ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE (7 do 9, 36 € brutto/godz.).
Szczegółowe informacje w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP (dawnym Klubie Pracy
OHP).

Projekt z klasą

Elbud

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP.
ul. Czapliniecka 19 A p. 121 - 122, 97- 400 Bełchatów.
tel. 512 393 667 mckbelchatow@lodz.ohp.pl.

Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów
18 września 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie odbyło się
spotkanie podsumowujące II edycję projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych
uczniów w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” dla klas drugich
Technikum Energetycznego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Binż

Czytaj całość

Bezpieczny Stok

Góry Borowskie 2014
Trzy drużyny z ZSP nr 3 uczestniczyły w 15 regionalnym marszu na orientację „GÓRY
BOROWSKIE 2014".
Wyniki:
I miejsce: Tomasz Przerywacz, Mateusz Humieniuk, Angelika Bykowska.
III miejsce: Anita Banasiak, Angelika Pogorzelska.
Udział drużyny: Filip Buczek, Kamil Kupiński, Mateusz Nowicki.
Opiekun: Dariusz Paduch.

EMTECH

Czytaj całość

Bezpieczne wakacje

Uwaga!

Hager

Krajowa Mapa Zagrożeń

Praktyki i staże

Biblioteka
Przypominamy wszystkim pełnoletnim uczniom Technikum Energetycznego i I
Zasadniczej Szkoły Zawodowej o trwającej do 19 września rekrutacji do projektu.
Jeśli jeszcze nie pobraliście formularzy zgłoszeniowych – zapraszamy do sali 125 (do p. E.
Bogackiej). W tej edycji można wziąć udział w jednym z trzech kursów:
- kurs dla kierowców operatorów wózków jezdniowych (III edycja),
- kurs z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
do 1 kV „E” (III edycja),
- kurs z zakresu spawania blach i rur metodą MAG 135 (I edycja).
Szczególnie chętnie zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach uczniów z terenów
wiejskich!
Czytaj całość

KOMUNIKAT
W dniu 15 i 16.09.2014 r. w sali nr 11 odbędzie się szkolenie z zakresu procedur
organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym
2014/2015.
Harmonogram szkolenia
- 15.09.14 r. (poniedziałek) – 4 godz. lekcyjna - klasa IVB Be i IV Ie
- 16.09.14 r. (wtorek) – 2 godz. lekcyjna – klasa III p LO, III s/p LO, III w LO,
- 16.09.14 r. (wtorek) – 3 godz. lekcyjna – klasa IV Ce/Te, IV Me, IV Ge, IV De.
Obecność obowiązkowa.
Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele mający w tym czasie zajęcia.
«« start
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OFERTA PRACY !!!
XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Odbiór świadectw maturalnych - termin
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Kiermasz podręczników
Ogłoszenie

Rekrutacja
Kierunki kształcenia
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Dla ucznia i rodziców
Ochrona Danych Osobowych
Program wych.-prof.
Samorząd Uczniowski
Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego

Czytaj całość

Tematy maturalne

Podniesienie kwalifikacji zawodowych

Bibliografia

Podsumowanie projektu Starostwa Powiatowego „Podniesienie kwalifikacji
zawodowych uczniów w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”
II edycja - odbędzie się 18 września 2014 r. w sali nr 11 o godzinie 10.00.

Plan prezentacji

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej XIII edycji Konkursu na
pracę pisemną o tematyce ekonomicznej. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem Konkursu jest pogłębienie zainteresowań
młodzieży ekonomią i sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy
ekonomicznej.
Temat pracy: Od pasji do pensji! Czy Twoje hobby mogłoby stać się sposobem na
zarabianie pieniędzy?

Egzaminy zawodowe
CKE - egzamin

CKE

Czytaj całość

Szkolna internetowa gra giełdowa
Od 1 września 2014 r. rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej - 13 już edycji
Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej (SIGG) i kursu e-learningowego
poświęconego finansom i giełdzie.
Szkolna Internetowa Gra Giełdowa od praktycznej strony uczy młodych ludzi inwestowania
na giełdzie, analizowania sytuacji na rynkach, podejmowania decyzji i pracy w grupie. W
projekcie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy prześlą
formularz zgłoszeniowy na stronie gry. Dzięki dostępowi do giełdowego systemu
transakcyjnego, zespoły uczestniczące w Grze (3-4 uczniów pod opieką nauczyciela) mogą
zainwestować wirtualne 100 000 zł w akcje spółek z indeksu WIG30 i mWIG40
notowanych na warszawskim parkiecie.

OKE

Czytaj całość

BIP

Komunikat!
W dniu 17.09.2014 r. (środa) o godzinie 17.00 w auli szkolnej odbędzie się spotkanie
dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas: III LO, IV TE i III ZSZ.
Następnie odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

Stypendia PGE
Procedura funkcjonowania ZSP1

Opłata za egzamin
Deklaracje

W dniu 18.09.2014 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w auli szkolnej odbędzie się
spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas: I-II LO, I-III TE i I-II ZSZ.
Następnie odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

Dni wolne od zajęć

Organizacja

XIII edycja Konkursu na pracę pisemną o tematyce
ekonomicznej

Komunikat!

Regulamin dziennika elektr.

Informatory

Struktura

Opieka stomatologiczna

Rozkład jazdy PKS

Terminarz

JESTEŚ BEZ PRACY?
UCZYSZ SIĘ I CHCESZ DOROBIĆ?
SZUKASZ KRÓTKOTERMINOWEJ PRACY?

Warunki Ubezpieczenia

Szkolny zestaw podręczników

Egzamin maturalny

Arkusze

IV Liceum Ogólnokształcące
Technikum Energetyczne

Egzaminy maturalne

Oferta pracy

Pedagog, psycholog
Kontakt

UWAGA!!!

SAN

Plan lekcji
Zastępstwa

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

KONTAKT

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

Multimedia
Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

Od 3 września 2014 r. rozpocznie się w ZSP nr 3 rekrutacja do projektu "Nowoczesna
szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy
kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie" współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekrutacja
prowadzona będzie do następujących kursów:
- szkolenie dla kierowców operatorów wózków jezdniowych (III edycja),
- szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV
„E” (III edycja),
- szkolenie w zakresie spawania blach i rur metodą MAG 135 (I edycja).

Politechnika Łódzka

Czytaj całość

UWAGA!!!
Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z zakresu
kwalifikacji montaż systemów suchej zabudowy – B.5 dla uczniów klasy IIIt ZSZ
odbędzie się w Centrum Kształcenia Praktycznego (sala nr 22).
Czytaj całość

UWAGA!!!

Facebook

Czytaj całość

PERSPEKTYWY 2015

Fabryka Inżynierów

W dniu 8.09.2014 r. (poniedziałek) w sali nr 1 (przed aulą) odbędzie się część pisemna
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z zakresu
kwalifikacji montaż systemów suchej zabudowy – B.5 dla uczniów klasy IIIt ZSZ,
godz. 10:00.
Na egzamin zdający zobowiązani są przyjść z dowodem tożsamości (np. dowód osobisty,
legitymacja uczniowska, paszport) i długopisem z czarnym wkładem na pół godziny przed
rozpoczęciem egzaminu.

PKN

NOWY NABÓR !!!

Wybierz studia

Powiat Bełchatowski

Wraz z początkiem roku szkolnego 2014/2015 już po raz drugi w ZSP nr 3 i ZSP nr 4 w
Bełchatowie oraz ZSP w Zelowie i SOSW w Bełchatowie rozpoczyna się rekrutacja uczniów
do projektu pn.: "WIEDZA MOJĄ SZANSĄ - dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół
zawodowych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Czytaj całość

Uniwersytet Łódzki

Uroczystości 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej w
Grocholicach i na Borowskich Górach
Kapitał Ludzki

Tradycyjnie w pierwszą sobotę i niedzielę września w naszym regionie odbywają się
uroczyste obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej.
W tym roku przypadło to 6 i 7 września. W sobotę 6 września w Kościele w Grocholicach
odbyła się Msza Święta w Intencji Ojczyzny oraz żołnierzy poległych we
Wrześniu 1939 roku. Podczas uroczystości wręczono statuetki „Rogatywka ppor.
Zawilskiego”. Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy przeszli na cmentarz, gdzie znajdują
się groby poległych żołnierzy w pierwszych dniach września 1939 roku i pomnik
upamiętniający bohaterstwo obrońców. Po okolicznościowych przemówieniach, Apelu
Poległych i salwie honorowej złożone zostały pod pomnikiem wiązanki kwiatów.

Moje finanse

Czytaj całość

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
EFS

SchoolVision

1-go września powitaliśmy nowy rok szkolny 2014/2015.
Uroczystość odbyła się w auli szkolnej, w której zgromadziła się cała społeczność szkolna:
Dyrekcja szkoły, Rada Pedagogiczna, rodzice i uczniowie.
W tym roku uroczystość miała wyjątkową oprawę. Było to powiatowe rozpoczęcie
roku szkolnego z udziałem Starosty Powiatu Bełchatowskiego Pana Szczepana
Chrzęsta, Przewodniczącego Radu Powiatu w Bełchatowie Pana Edwarda Olszewskiego,
członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z wiceprzewodniczącą Panią Anną Szczęsną,
Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie inspektora Sławomira Barasińskiego,
zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie starszego
kapitana Krzysztofa Kowalczyka, Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pana
Arkadiusza Kubika, Dyrektora Regionalnego Społecznej Akademii Nauk w Łodzi Pana
Mirosława Olszewskiego, Dziekana Dekanatu bełchatowskiego Księdza kanonika Zbigniewa
Zgody, wiceprzewodniczącej Rady Rodziców Pani Ewy Błażejczyk oraz dyrektorów szkół i
placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bełchatowski.
Czytaj całość

Wyprawka szkolna
BTI

Dyrekcja ZSP nr 3 w Bełchatowie informuje, iż uczniowie, którzy będą w roku szkolnym
2014/2015 uczęszczać do klas trzecich, a znajdują się w trudnej sytuacji materialnej
i rodzinnej, mogą skorzystać z rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka
szkolna”.
Uczniom objętym programem i ich rodzicom przypomina się o konieczności zbierania
dowodów zakupu podczas nabywania podręczników i materiałów dydaktycznych.
Rachunek musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, symbol

PSWW HALLER

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

klasy, do której będzie uczęszczał w r. szk. 2014/2015, adres szkoły, wykaz zakupionych
podręczników, materiałów dydaktycznych, kwotę zakupu. Informujemy, że dochód w
rodzinie nie może przekroczyć 539 zł a dofinansowanie zakupu podręczników może
być do kwoty 445 zł.

Warto być dobrym

Czytaj całość

Zebranie Rady Pedagogicznej
SEP

W dniu 29 sierpnia 2014 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali nr 11 odbędzie się zebranie
Rady Pedagogicznej.

Oferta pracy

PaT

Oferta pracy dla absolwentów kierunków: technik mechanik, technik elektryk,
technik energetyk.
Technik Mechanik
Technik Elektryk
Technik Energetyk
Mile widziani kandydaci bez doświadczenia.
Dla wytypowanych kandydatów zapewniamy pracę u jednego z najbardziej renomowanych
pracodawców w naszym regionie.
Zapewniamy bardzo atrakcyjne wynagrodzenia (ponad normę lokalnych płac).

Haering

Humax

Szkoleniowy obóz wakacyjny
Polski System Walki Wręcz HALLER zaprasza wszystkich zainteresowanych na
szkoleniowy obóz wakacyjny, który odbędzie się w dniach 08-15 sierpnia 2014 r. w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.

Projekt z klasą

Elbud

Czytaj całość

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie
poprawkowym
Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

Egzaminy poprawkowe

Binż

Terminy egzaminów poprawkowych SIERPIEŃ 2014.

Bezpłatny Kurs Maturalny z Matematyki
Bezpieczny Stok
EMTECH

Hager

Bezpieczne wakacje

Krajowa Mapa Zagrożeń

Biblioteka

Praktyki i staże

Termin odbioru świadectw maturalnych
Świadectwa maturalne wydawane będą w dn. 27.06.2014 r. od godz. 11.30 do godz.
13.30 w sali nr 60.
Do 04.07.2014 r. absolwenci mają prawo złożyć w sekretariacie szkoły pisemne
oświadczenia a o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego.
«« start
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Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas: I, II LO; I, II, III TE; I, II ZSZ
rozpocznie się w dniu 27.06.2014 r. (piątek) o godzinie 9.00 w auli szkolnej.
Następnie odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.
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O szkole

KONTAKT

Organizacja
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Egzaminy zawodowe
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Kierunki kształcenia
IV Liceum Ogólnokształcące
Technikum Energetyczne
Branżowa Szkoła I Stopnia
Oferty pracy

Uczniowie, którzy ukończyli II edycję kursu z zakresu EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ,
INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1 KV „E” w ramach projektu
„Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy”, proszeni są o
odebranie w ZSP nr 3 zaświadczeń o ukończeniu kursu i uprawnień SEP – pokój nr
33.
Po odbiór należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

CKE - egzamin

CKE

Kursy w ENERGETYKU

Dla ucznia i rodziców
Ochrona Danych Osobowych

OKE

Program wych.-prof.
Samorząd Uczniowski
Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego
Warunki Ubezpieczenia
Opieka stomatologiczna

Grupa uczniów Technikum Energetycznego i I Zasadniczej Szkoły Zawodowej wzięła udział
w II edycji kursu z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych do 1 kV "E" oraz kursu dla kierowców operatorów
wózków jezdniowych. Oba kursy składały się z zajęć teoretycznych i praktycznych i
zakończyły się egzaminem. Sporą grupę uczestników II edycji stanowili uczniowie ostatnich
klas ZSP nr 3, dla których była to ostatnia szansa na udział w proponowanych przez szkołę
zajęciach.

Szkolny zestaw podręczników

Czytaj całość

Rozkład jazdy PKS

Praktyki w zakładach pracy

BIP

Regulamin dziennika elektr.
Dni wolne od zajęć
Stypendia PGE

SAN

Procedura funkcjonowania ZSP1
Plan lekcji
Zastępstwa

Projekty unijne
Europejskie kwalifikacje

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Energetycznego, którzy brali udział
w kursach kwalifikacyjnych w ramach II edycji projektu unijnego "Nowoczesna szkoła
zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne
dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie" uczestniczyli w trwających 2 godziny zajęciach
praktycznych w zakładach pracy.
Czytaj całość

KGO

Kosmiczna Wiedza
Nowoczesna szkoła zawod.
Wiedza moją szansą
Zrealizowane

Multimedia
Film promocyjny
Filmy

Dziennik elektroniczny

Egzaminy klasyfikacyjne
Egzaminy klasyfikacyjne - czerwiec 2014.

UWAGA
Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
absolwentów technikum odbędzie się w następujących terminach:

zawodowe

dla

Politechnika Łódzka

- 24.06.2014 r. (wtorek) godzina 9.00 - technik mechanik – sala nr 122
- 24.06.2014 r. (wtorek) godzina 9.00 - technik górnictwa odkrywkowego - sala nr 11
- 24.06.2014 r. (wtorek) godzina 9.00 - technik górnictwa odkrywkowego – sala nr 111 (Ł.
Słok)
- 24.06.2014 r. (wtorek) godzina 9.00 - technik budownictwa - aula
- 24.06.2014 r. (wtorek) godzina 9.00 - technik budownictwa - sala nr 120 (M. Wróblewski,
A. Frukacz)
Czytaj całość

KOMUNIKAT
Informuję, że dzień 23.06.2014 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Facebook

Fabryka Inżynierów

UWAGA
W dniu 23.06.2014 r. (poniedziałek) o godzinie 12.00 odbędzie się pisemny
egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum i
zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach:

PERSPEKTYWY 2015

- przed aulą:
• ślusarz
• elektryk
• elektromechanik
• technolog robót wykończeniowych w budownictwie
• monter instalacji i urządzeń sanitarnych

PKN

Czytaj całość

Ogłoszenie

Wybierz studia

Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas III I Zasadniczej Szkoły
Zawodowej rozpocznie się w dniu 13.06.2014 r. (piątek) o godzinie 9.00 w czytelni
szkolnej.

Wycieczka edukacyjna do Poznania
Powiat Bełchatowski
Uniwersytet Łódzki

Kapitał Ludzki

W dniu 05.06.2014 r. w ramach projektu „Wiedza naszą szansą – dodatkowe
zajęcia dla uczniów szkół zawodowych” odbyła się wycieczka do Poznania na Targi
nowoczesnych technologii w przemyśle. Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzenia
nowoczesnej, multimedialnej i interaktywnej hali targowej. Uczniowie wzięli również udział
w wykładzie z analizy i projektowania nowoczesnych technologii w przemyśle.

Moje finanse

Czytaj całość

Wycieczka edukacyjna do Przedsiębiorstw Powiatu
Bełchatowskiego
PSWW HALLER
EFS

SchoolVision

W dniu 20.05.2014 r. w ramach projektu „Wiedza naszą szansą – dodatkowe
zajęcia dla uczniów szkół zawodowych” uczniowie klasy Ii, IIi, IIIi technikum
uczestniczyli w wycieczce do Przedsiębiorstw Powiatu Bełchatowskiego: Elektrownia
Bełchatów, Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans” sp. z o.o., Zakład
Wodociągówi Kanalizacji „Wod-Kan”sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp.
z o.o. w Bełchatowie.
Czytaj całość

Szkolne Koło Wolontariusza

BTI

Z okazji Dnia Dziecka biblioteka szkolna wraz ze Szkolnym Kołem Wolontariusza
przekazała paczki ze słodyczami i zabawkami dzieciom z Bełchatowskiego Centrum
Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT.

Paczki ze słodyczami dla chorych kolegów
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 przygotowali paczki ze
słodyczami dla chorych kolegów przebywających na długotrwałym leczeniu szpitalnym.

Sekcja Strzelectwa
Sportowego

Międzynarodowy Dzień Elektryki

Warto być dobrym

Jak co roku, w czerwcu obchodzony jest na świecie Międzynarodowy Dzień Elektryki w
rocznicę śmierci (10 czerwca 1836 r.) francuskiego uczonego André Marie Ampère’a.
Czytaj całość

Wizyta w zakładzie pracy
SEP

Haering

PaT

W dniu 12 czerwca 2014 roku w godzinach 16.00 – 18.00 uczestnicy II edycji
kursu
z
zakresu
eksploatacji
urządzeń,
instalacji
i
urządzeń
elektroenergetycznych do 1 kV”E” wizytować będą Przedsiębiorstwo „EL WOJ”
Wojciechowscy Spółka Jawna (Bełchatów, ul. Mokra 7). Celem wizyty będzie zapoznanie
uczestników kursu z przykładowymi miejscami pracy.
Do udziału w wizycie zapraszamy uczestników I edycji kursu.

Humax

KOMUNIKAT
Elbud

Projekt z klasą

Uczniowie, którzy ukończyli kurs z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych do 1 kV"E" w ramach projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa
kluczem wejścia na lokalny rynek pracy" (edycja I) proszeni są o odebranie w ZSP nr 3
zaświadczeń o ukończeniu kursu i uprawnień SEP – pokój nr 33. Po odbiór należy
zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Bezpieczny Stok

Bezpieczne wakacje

Krajowa Mapa Zagrożeń

UWAGA!
W dniu 16.06.2014 r. (poniedziałek) w sali nr 1 (przed aulą) odbędzie się część
pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

EMTECH

- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych z zakresu kwalifikacji wykonywanie
robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych – B.8. dla uczniów klasy IIj ZSZ,
godz. 10:00,
- technik informatyk z zakresu kwalifikacji montaż i eksploatacja komputerów osobistych
oraz urządzeń peryferyjnych – E.12. dla uczniów klasy II Ie TE, godz. 10:00,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z zakresu
kwalifikacji wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich – B.6. dla uczniów klasy IIt ZSZ,
godz. 12:00,
- opiekun medyczny z zakresu kwalifikacji świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej
i niesamodzielnej – Z.04., godz. 14:00,
- asystentka stomatologiczna z zakresu kwalifikacji asystowanie lekarzowi dentyście i
utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy – Z.15., godz. 14:00.

Hager

Na egzamin zdający zobowiązani są przyjść z dowodem tożsamości (np. dowód osobisty,
legitymacja uczniowska, paszport) i długopisem z czarnym wkładem na pół godziny przed
rozpoczęciem egzaminu.

Biblioteka

UWAGA!
Praktyki i staże

Binż

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach:
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z zakresu
kwalifikacji montaż systemów suchej zabudowy – B.5 oraz wykonywanie robót
malarsko-tapeciarskich – B.6. dla uczniów klasy IIt ZSZ odbędzie się w Centrum
Kształcenia Praktycznego (sala nr 22),
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych z zakresu kwalifikacji
wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych – B.8.
dla uczniów klasy IIj ZSZ w Centrum Kształcenia Praktycznego (sala nr 21),
- technik informatyk z zakresu kwalifikacji montaż i eksploatacja komputerów
osobistych oraz urządzeń peryferyjnych – E.12. dla uczniów klasy II Ie TE w sali nr
214.
Egzamin odbywa się zgodnie z załączonym harmonogramem:
- kwalifikacja B.5
- kwalifikacja B.6
- kwalifikacja B.8
- kwalifikacja E.12
Na egzamin uczniowie zobowiązani są przyjść w ubraniach roboczych, z dowodem
tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja uczniowska, paszport) i czarnym długopisem
na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Lista uczestników wyjazdu do Poznania na Międzynarodowe Targi Poznańskie –
Innowacje Technologie Maszyny - w dniu 5 czerwca 2014 r.

Szkolny konkurs z fizyki
W dniu 26.05.2014 r. w naszej szkole odbył się "Szkolny konkurs z fizyki" dla klas
pierwszych. W konkursie brali udział przedstawiciele klas technikum energetycznego.
Konkurs składał się z 12 zadań testowych o różnym stopniu trudności.
W dniu 30.05.2014 ogłoszono wyniki, osoby nagrodzone:
1. Artur Grabowski 1CeTE
2. Krystian Zawadzki 1 DeTe
3. Kamil Kupiński 1CeTE
4. Tomasz Przerywacz 1CeTe
«« start

« poprz.

51

52

53

54

55

56

57

58

59 60 nast. »

koniec »»

Pozycje :: 1181 - 1200 z 1616

Misja szkoły
„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom
XXI wieku”
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