
Harmonogram spotkań uczniów klas pierwszych z wychowawcami  
w dniu 1.09.2022r. 

 

Drodzy Uczniowie,  

zanim przejdziecie do harmonogramu (poniżej), proszę zapoznać się  

z komunikatem:  

1. 01.09.2022 r. obowiązuje strój odświętny. 

2. Godz. 8.00 – test kompetencji z języka angielskiego (proszę zabrać ze 

sobą długopis). 

3. Godz. 9.30 – ślubowanie i pasowanie na wychowawcę i ucznia ZST. 

Na boisko schodzimy z wychowawcą o godz. 9.00. 

Uczniowie ustawiają się parami za wychowawcą w wyznaczonym miejscu – każda klasa będzie miała 

wyznaczone miejsce.  

Po odśpiewaniu hymnu nastąpi ślubowanie, a następnie pasowanie na ucznia i wychowawcę.  

Konferansjer zapowie wystąpienie wychowawcy każdej klasy pierwszej wraz z jednym uczniem. 

Wtedy począwszy od wychowawcy i przedstawiciela klasy 1Tb, poprzez kolejne klasy należy przejść  

w kierunku sztandaru po środkowym pasie bieżni i ustawić się w szeregu.  

Podczas ślubowania wszyscy zachowują postawę wyprostowaną. Wszyscy uczniowie klas pierwszych 

podnoszą na wysokość oczu prawą rękę z wyciągniętymi w kierunku sztandaru dwoma palcami 

(wskazującym i środkowym) i głośno powtarzają za Dyrektorem słowa: „Ja uczeń klasy pierwszej  

w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku ślubuję uroczyście, że …”, a następnie, po każdym zdaniu – 

słowo: Ślubuję. 

Po ślubowaniu odbędzie się pasowanie na ucznia i wychowawcę. 

Pan Dyrektor podejdzie do każdej pary z ołówkiem – rekwizytem tej ceremonii i wypowiadając słowa: 

„Pasuję cię na wychowawcę/ucznia klasy …”, dotknie ołówkiem lewego ramienia wychowawcy  

i ucznia. Podczas pasowania wychowawca stoi, uczeń – klęka na jedno kolano. 

Po ceremonii wychowawcy z uczniami, począwszy od klasy 1Bs, a skończywszy na 1Tb, wracają  

do swoich klas. 

 

 

 

 

 

 



Harmonogram spotkań uczniów klas pierwszych z wychowawcami  
w dniu 1.09.2022r. 

 

Harmonogram spotkań z wychowawcami 

Oddział 1Tb (technik robotyk) 

wejście główne od godz. 7.50 do  8.00 wyjście główne od 9.00 do 9.15 

Godzina Działanie  Osoba 
odpowiedzialna 

Miejsce UWAGI 

8.00 – 8.30 Test kompetencji z języka 
angielskiego  
 

mgr Kamila 
Kraszewska 

Sala 1310 
(69) 

 

8.30 – 9.00 Spotkanie z wychowawcą  

 

Oddział 1Td (technik mechatronik dwujęzyczny) 

wejście od strony boiska od godz. 7.50 do  8.00 wyjście od strony boiska od 9.00 do 9.15 

Godzina Działanie Osoba 
odpowiedzialna 

Miejsce UWAGI 

8.00 – 8.30 Test kompetencji z języka 
angielskiego 
 

mgr Agata Czyż Sala 3305 
(205P) 

 

8.30 – 9.00 Spotkanie z wychowawcą  

 

Oddział 1Te (technik elektryk) - prosimy o zapoznanie się  

z podziałem na klasy (Te i Tl ) na listach przy wejściu 

wejście główne od godz. 7.50 do  8.00 wyjście główne od 9.00 do 9.15 

Godzina Działanie Osoba 
odpowiedzialna 

Miejsce UWAGI 

8.00 – 8.30 Test kompetencji z języka 
angielskiego 
 

mgr Marcin Szweda Sala 1211 
(48) 

 

8.30 – 9.00 Spotkanie z wychowawcą  

 

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

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

wejście od strony boiska od godz. 7.50 do  8.00 wyjście od strony boiska od 9.00 do 9.15 

Godzina Działanie Osoba 
odpowiedzialna 

Miejsce UWAGI 

8.00 – 8.30 Test kompetencji z języka 
angielskiego 
 

mgr Dorota Sowa Sala 3304 
(204P) 

 

8.30 – 9.00 Spotkanie z wychowawcą  



Harmonogram spotkań uczniów klas pierwszych z wychowawcami  
w dniu 1.09.2022r. 

 

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

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

wejście od strony boiska od godz. 7.50 do  8.00 wyjście od strony boiska od 9.00 do 9.15 

Godzina Działanie Osoba 
odpowiedzialna 

Miejsce UWAGI 

8.00 – 8.30 Test kompetencji z języka 
angielskiego 
 

mgr Elżbieta 
Piotrowska 

Sala 3401 
(100) 

 

8.30 – 9.00 Spotkanie z wychowawcą  

 

 

Oddział 1Tg (technik automatyk)  

wejście główne od godz. 7.50 do  8.00 wyjście główne od 9.00 do 9.15 

Godzina Działanie Osoba 
odpowiedzialna 

Miejsce UWAGI 

8.00 – 8.30 Test kompetencji z języka 
angielskiego 
 

mgr inż. 
Przemysław Kopacz 

Sala 1408 
(86) 

 

8.30 – 9.00 Spotkanie z wychowawcą  

 

Oddział 1Tk (technik mechanik)  

wejście od strony boiska od godz. 7.50 do  8.00 wyjście od strony boiska od 9.00 do 9.15 

Godzina Działanie Osoba 
odpowiedzialna 

Miejsce UWAGI 

8.00 – 8.30 Test kompetencji z języka 
angielskiego 
 

mgr inż. Stanisław 
Sierny 

Sala 3407 
(105P) 

 

8.30 – 9.00 Spotkanie z wychowawcą  

 

Oddział 1Tl (technik elektryk) - prosimy o zapoznanie się  

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

wejście od strony boiska od godz. 7.50 do  8.00 wyjście od strony boiska od 9.00 do 9.15 

Godzina Działanie Osoba 
odpowiedzialna 

Miejsce UWAGI 

8.00 – 8.30 Test kompetencji z języka 
angielskiego 
 

mgr Aleksandra 
Dorczyńska 

Sala 3306 
(206P) 

 

8.30 – 9.00 Spotkanie z wychowawcą  



Harmonogram spotkań uczniów klas pierwszych z wychowawcami  
w dniu 1.09.2022r. 

 

Oddział 1Tm (technik mechatronik)  

wejście od strony boiska od godz. 7.50 do  8.00 wyjście od strony boiska od 9.00 do 9.15 

Godzina Działanie Osoba 
odpowiedzialna 

Miejsce UWAGI 

8.00 – 8.30 Test kompetencji z języka 
angielskiego 
 

mgr Małgorzata 
Biela 

Sala 3407 
(105) 

 

8.30 – 9.00 Spotkanie z wychowawcą  

 

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 9.00 do 9.15 

Godzina Działanie Osoba 
odpowiedzialna 

Miejsce UWAGI 

8.00 – 8.30 Test kompetencji z języka 
angielskiego 
 

mgr inż. Ewa Burek Sala 1207 
(45) 

 

8.30 – 9.00 Spotkanie z wychowawcą  

 

Oddział 1Tp (technik spedytor)  

wejście główne od godz. 7.50 do  8.00 wyjście główne od 9.00 do 9.15 

Godzina Działanie Osoba 
odpowiedzialna 

Miejsce UWAGI 

8.00 – 8.30 Test kompetencji z języka 
angielskiego 
 

mgr Krzysztof 
Naściszewski 

Sala 1311 
(70) 

 

8.30 – 9.00 Spotkanie z wychowawcą  

 

Oddział 1Ts (technik pojazdów samochodowych)  

wejście od strony boiska od godz. 7.50 do  8.00 wyjście od strony boiska od 9.00 do 9.15 

Godzina Działanie Osoba 
odpowiedzialna 

Miejsce UWAGI 

8.00 – 8.30 Test kompetencji z języka 
angielskiego 
 

mgr Joanna Holona Sala 3301 
(201P) 

 

8.30 – 9.00 Spotkanie z wychowawcą  

 

 



Harmonogram spotkań uczniów klas pierwszych z wychowawcami  
w dniu 1.09.2022r. 

Oddział 1Tt (technik spedytor sportowy)  

wejście główne od godz. 7.50 do  8.00 wyjście główne od 9.00 do 9.15 

Godzina Działanie Osoba 
odpowiedzialna 

Miejsce UWAGI 

8.00 – 8.30 Test kompetencji z języka 
angielskiego 
 

mgr Zuzanna 
Karwot 

Sala 1402 
(82) 

 

8.30 – 9.00 Spotkanie z wychowawcą  

 

 

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. 7.50 do  8.00 wyjście główne od 9.00 do 9.15 

Godzina Działanie Osoba 
odpowiedzialna 

Miejsce UWAGI 

8.00 – 8.30 Test kompetencji z języka 
angielskiego 
 

mgr Brygida 
Ostrycharczyk 

Sala 1409 
(87) 

 

8.30 – 9.00 Spotkanie z wychowawcą  

 

Oddział 1Tz (technik chłodnictwa i klimatyzacji)  

wejście główne od godz. 7.50 do  8.00 wyjście główne od 9.00 do 9.15 

Godzina Działanie Osoba 
odpowiedzialna 

Miejsce UWAGI 

8.00 – 8.30 Test kompetencji z języka 
angielskiego 
 

mgr inż. Aneta 
Kossmann 

Sala 2205 
(55) 

 

8.30 – 9.00 Spotkanie z wychowawcą  

 

Oddział 1Bs (elektromechanik pojazdów samochodowych)  

wejście główne od godz. 7.50 do  8.00 wyjście główne od 9.00 do 9.15 

Godzina Działanie Osoba 
odpowiedzialna 

Miejsce UWAGI 

8.00 – 8.30 Test kompetencji z języka 
angielskiego 
 

mgr inż. Wojciech 
Prostacki 

Sala 1305 
(64) 

 

8.30 – 9.00 Spotkanie z wychowawcą  

 


