
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 

Oddziały pierwsze  

Uczniowie wchodzą do szkoły i wychodzą z niej w wyznaczonych miejscach zgodnie z harmonogramem. 

Obowiązuje zachowanie bezpiecznej odległości (1,5 m) lub zakrywanie ust i nosa maseczką podczas 

czekania na wejście do szkoły oraz na terenie szkoły w przestrzeniach wspólnych (korytarze, sala 

gimnastyczna, toalety), a także dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły. 

Każdy uczeń zabiera ze sobą długopis, który będzie potrzebny do napisania testu kompetencji z języka 

angielskiego. Na teście każdy oddział zostanie podzielony na dwie grupy: 1 grupa to pierwsza połowa 

oddziału, licząc od numeru pierwszego na liście, 2 grupa to druga połowa oddziału – od numeru 13  

lub 16 na liście (w zależności od ilości uczniów w oddziale). 

Po działaniach w szkole, które zostały przedstawione poniżej, zapraszamy do udziału we Mszy św.  

w Bazylice św. Antoniego o godz. 10.00.  

Po Mszy św. oddziały pierwsze wracają do szkoły na ceremoniał ślubowania i pasowania na ucznia 

Zespołu Szkól Technicznych w Rybniku. Wydarzenie to będzie miało miejsce na sali gimnastycznej 

(obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką) – UWAGA: wejście od strony sali gimnastycznej  

z ul. Kościuszki. 

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie uroczystości jest: p. Małgorzata Biela (uroczystość pasowania 

uczniów klas pierwszych), p. Katarzyna Zniszczoł i p. Dorota Prutek (dekoracje), p. Katarzyna Grajner  

i p. Katarzyna Kałuża z Samorządem Szkolnym oraz p. Michał Tokarz z ekipą radiowęzła, p. Alicja Mańka 

i poczet sztandarowy. 

Test kompetencji z języka angielskiego – koordynator: p. Ewelina Wojciechowska (testy będą do 

odbioru na portierni przez wychowawcę, po diagnozie proszę dostarczyć je również na portiernię) 

 

Oddział 1Te (technik elektryk) 

wejście od strony boiska od godz. 7.50 do  8.00 wyjście od strony boiska od 9.40 do 9.50 

Godzina Działanie Osoba odpowiedzialna Miejsce UWAGI 

8.00 – 8.30 Spotkanie z 
wychowawcą   
 

mgr Joanna Grzegorzyca Sala 3305 
(205P) 

 

8.30 – 9.00 Zwiedzanie 
szkoły 

mgr Joanna Grzegorzyca Sale lekcyjne, gabinety, 
biblioteka, sekretariat, sala 
gimnastyczna 

9.10 – 9.40 Test 
kompetencji 

mgr Joanna Grzegorzyca Sala 3305 
(205P) 

Pierwsza część 
oddziału 

mgr Dorota Sowa Sala 3306 
(206P) 

Druga część 
oddziału 

 

 

 



Oddział 1Tf (technik informatyk) - prosimy o zapoznanie się  

z podziałem na klasy (Tf i Ti) na listach przy wejściu 

wejście główne od godz. 7.50 do 8.00 wyjście główne od 9.40 do 9.50 

Godzina Działanie Osoba odpowiedzialna Miejsce UWAGI 

8.00 – 8.30 Spotkanie z 
wychowawcą   
 

mgr Marcin Małolepszy Sala 2104 
(32a) 

 

8.30 – 9.00 Zwiedzanie 
szkoły 

mgr Marcin Małolepszy Sale lekcyjne, gabinety, 
biblioteka, sekretariat, sala 
gimnastyczna 

9.00 – 9.30 Test 
kompetencji 

mgr Elżbieta Piotrowska  Sala 2104 
(32a) 

Pierwsza część 
oddziału 

mgr Aleksandra Dorczyńska Sala 2104 
(32b) 

Druga część 
oddziału 

 

Oddział 1Ti (technik informatyk) - prosimy o zapoznanie się  

z podziałem na klasy (To i Tw) na listach przy wejściu 

wejście od strony boiska od godz. 7.50 do 8.00 wyjście od strony boiska od 9.40 do 9.45 

Godzina Działanie Osoba odpowiedzialna Miejsce UWAGI 

8.00 – 8.30 Zwiedzanie 
szkoły    
 

mgr Marek Moskal Spotkanie z 
wychowawcą 
przy wejściu 

Sale lekcyjne, 
gabinety, 
biblioteka, sala 
gimnastyczna 

8.30 – 9.00 Spotkanie z 
wychowawcą 

mgr Marek Moskal Sala 2406 (96)  

9.10 – 9.40 Test kompetencji mgr Marek Moskal Sala 2406 (96) Pierwsza część 
oddziału 

mgr Zuzanna Karwot Sala 3401 
(100) 

Druga część 
oddziału 

 

Oddział 1Tg (technik automatyk) 

wejście od strony boiska od godz. 7.50 do 8.00 wyjście od strony boiska od 9.40 do 9.45 

Godzina Działanie Osoba odpowiedzialna Miejsce UWAGI 

8.00 – 8.30 Spotkanie  
z wychowawcą   

mgr inż. Leszek Zimoch Sala 3407 
(105) 

 

8.30 – 9.00 Zwiedzanie 
szkoły 

mgr inż. Leszek Zimoch Sale lekcyjne, gabinety, 
biblioteka, sekretariat, sala 
gimnastyczna 

9.10 – 9.40 Test 
kompetencji 

mgr inż. Leszek Zimoch Sala 3407 
(105) 

Pierwsza część 
oddziału 

mgr Mariusz Grzegorzyca Sala 3402 
(101) 

Druga część 
oddziału 
 

 

 



Oddział 1To (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) – prosimy o zapoznanie się  

z podziałem na klasy (To i Tw) na listach przy wejściu 

wejście główne  od godz. 7.50 do 8.00 wyjście główne od 9.40 do 9.50 

 
Godzina 

Działanie Osoba odpowiedzialna Miejsce UWAGI 

8.00 – 8.30 Spotkanie  
z wychowawcą   

mgr Joanna Benisz Sala 1409 (87)  

8.30 – 9.00 Zwiedzanie 
szkoły 

mgr Joanna Benisz Sale lekcyjne, gabinety, 
biblioteka, sekretariat, sala 
gimnastyczna 

9.10 – 9.40 Test 
kompetencji 

mgr Joanna Benisz Sala 1409 (87) Pierwsza część 
oddziału 

  mgr inż. Ewa Burek  Sala 1410 (88) Druga część 
oddziału 

 

Oddział 1Tw (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) - prosimy o zapoznanie się  

z podziałem na klasy (To i Tw) na listach przy wejściu 

wejście główne  od godz. 8.00 do 8.10 wyjście główne od 9.45 do 9.50 

 
Godzina 

Działanie Osoba odpowiedzialna Miejsce UWAGI 

8.10 – 8.40 Spotkanie  
z wychowawcą   

mgr Ewelina 
Wojciechowska 

Sala 1402 (82)  

8.40 – 9.10 Zwiedzanie 
szkoły 

mgr Ewelina 
Wojciechowska 

Sale lekcyjne, gabinety, 
biblioteka, sekretariat, sala 
gimnastyczna 

9.15 – 9.45 Test 
kompetencji 

mgr Ewelina 
Wojciechowska 

Sala 1402 (82) Pierwsza część 
oddziału 

  mgr Brygida Ostrycharczyk Sala 1403 
(83a) 

Druga część 
oddziału 

 

Oddział 1Tm (technik mechatronik) 

wejście od strony boiska od godz. 8.00 do 8.10 wyjście od strony boiska od 9.45 do 9.50 

Godzina Działanie Osoba odpowiedzialna Miejsce UWAGI 

8.10 – 8.40 Spotkanie  
z wychowawcą   

mgr Katarzyna Grajner Sala 3207 
(107P) 

 

8.40 – 9.10 Zwiedzanie 
szkoły 

mgr Katarzyna Grajner Sale lekcyjne, gabinety, 
biblioteka, sekretariat, sala 
gimnastyczna 

9.15 – 9.45 Test 
kompetencji 

mgr Katarzyna Grajner Sala 3207 
(107P) 

Pierwsza część 
oddziału – 1-15 

mgr Kamila Kraszewska Sala 3206 
(106P) 

Druga część 
oddziału – 16-30 

  

 



Oddział 1Tp (technik spedytor) 

wejście główne  od godz. 8.00 do 8.10 wyjście główne od 9.45 do 9.55 

Godzina Działanie Osoba odpowiedzialna Miejsce UWAGI 

8.10 – 8.40 Spotkanie z 
wychowawcą  

mgr Dorota Prutek Sala 1311 (70)  

8.40 – 9.10 Zwiedzanie 
szkoły 

mgr Dorota Prutek Sale lekcyjne, gabinety, 
biblioteka, sekretariat, sala 
gimnastyczna 

9.15 – 9.45 Test 
kompetencji 

mgr Dorota Prutek Sala 1311 (70)  

mgr Dorota Szebesta Sala 1302 (61) 

  

Oddział 1Tk (technik mechanik) 

wejście główne  od godz. 7.50 do  8.00 wyjście główne od 9.40 do 9.50 

Godzina Działanie Osoba odpowiedzialna Miejsce UWAGI 

8.00 – 8.30 Zwiedzanie 
szkoły 

mgr Marcin Gąsiorowski Spotkanie  
z wychowawcą 
przy wejściu  
do szkoły 

Sale lekcyjne, 
gabinety, 
biblioteka, 
sekretariat, sala 
gimnastyczna 

8.30 – 9.00 Spotkanie z 
wychowawcą 

Mgr Marcin Gąsiorowski Sala 1205 (43)  

9.10 – 9.40 Test 
kompetencji   

mgr Marcin Gąsiorowski Sala 1205 (43)  

mgr Stanisław Sierny Sala 1202 (41) 

 

Oddział 1Ts (technik pojazdów samochodowych) 

wejście od strony boiska od godz. 7.50 do 7.55 wyjście od strony boiska od 9.40 do 9.50 

Godzina Działanie Osoba odpowiedzialna Miejsce UWAGI 

8.10 – 8.40 Spotkanie z 
wychowawcą 

mgr inż. Dariusz 
Kwiatkowski 

Sala 3003 (042)  

8.40 – 9.10 Zwiedzanie 
szkoły 

mgr inż. Dariusz 
Kwiatkowski 

Sale lekcyjne, gabinety, biblioteka, 
sekretariat, sala gimnastyczna 

9.15 – 9.45 Test 
kompetencji   

mgr inż. Dariusz 
Kwiatkowski 

Sala 3003 (042)  
 

mgr inż. Łukasz Lip Sala 3006 (050) 

 

 

 

 

 

 



Oddział 1Bs (elektromechanik pojazdów samochodowych) 

wejście główne  od godz. 8.00 do 8.10 wyjście główne od 9.45 do 9.55 

Godzina Działanie Osoba odpowiedzialna Miejsce UWAGI 

8.00 – 8.30 Zwiedzanie 
szkoły 

mgr Aleksandra Żyro Spotkanie  
z wychowawcą 
przy wejściu  
do szkoły 

Sale lekcyjne, 
gabinety, 
biblioteka, 
sekretariat, sala 
gimnastyczna 

8.30 – 9.00 Spotkanie z 
wychowawcą 

mgr Aleksandra Żyro Sala 1305 (64)  

9.10 – 9.40 Test 
kompetencji   

mgr Aleksandra Żyro Sala 1305 (64) Numery 1-12 

 Test 
kompetencji 

mgr inż. Wojciech 
Prostacki 

Sala 1304 (63) Numery 13-24 

 

 


