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...uczymy rzeczy przydatnych...

Szanowni Państwo!
Przedstawiamy Państwu czwarte wydanie Biuletynu Informacyjnego Noworudzkiej Szkoły Technicznej. Zamieściliśmy w nim
najważniejsze wydarzenia z jej życia, które miały miejsce w 2016 roku.
Prezentujemy szkołę jako nowoczesne miejsce, które proponuje kształcenie w zawodach pożądanych na rynku pracy. W naszych
najnowocześniejszych pracowniach przygotowujemy profesjonalistów w różnych zawodach.
O tym, że Noworudzka Szkoła Techniczna ma wiele niepowtarzalnych atutów mógł przekonać się każdy, kto ją odwiedził.
Naszym mottem przewodnim jest „Uczymy rzeczy przydatnych”. Chcemy pokazać, że nauka to nie tylko książki, zeszyty i tablica, ale
również kreatywne spędzanie wolnego czasu, połączone ze zdobywaniem nowych umiejętności.
W styczniu trzydziestoosobowa grupa uczniów technikum: informatycznego, logistycznego, hotelarskiego oraz cyfrowych procesów
graficznych udała się na miesięczną praktykę do Włoch, do Boloni. Wyjazd stał się możliwy dzięki temu że, szkoła przystąpiła do unijnego
programu ERASMUS+ POWER.
Program ten został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału
kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy
oraz wyzwania, które przed nią stoją.
Uczniowie będą mogli doskonalić swoje umiejętności językowe oraz nabyć cennego doświadczenia, które zaowocuje w ich przyszłej
pracy. Jest to pierwsza grupa uczniów wyjeżdżająca na tego typu praktyki zawodowe z terenu naszego miasta ale już wkrótce, w marcu
kolejna tura - elektrycy, technicy pojazdów samochodowych i hotelarze, wyjadą na miesięczną praktykę do stolicy Niemiec - Berlina. Dodatkowo hotelarze odbywają praktyki w Austrii i na promie Unity Line kursującym do Szwecji.
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Kalendarium wydarzeń roku 20
Wystawa Stołów Wielkanocnych
13 marca uczniowie Naszej Szkoły pod opieką
nauczycieli przygotowali stoisko
na „Wystawę Stołów Wielkanocnych” w Ścinawce Średniej.
Samodzielnie wykonali świąteczne dekoracje i upiekli
przepyszne ciasta, które były
serwowane uczestnikom wystawy. Młodzież wykazała się niezwykłą pomysłowością i inicjatywą w
przygotowaniu corocznej imprezy.

XX Festiwal Piosenki Międzynarodowej
12 kwietnia wzięliśmy udział w Festiwalu Piosenki Międzynarodowej,
zorganizowanym przez I LO w Bystrzycy Kł. Celem imprezy jest wspieranie talentów, prezentacja umiejętności lingwistycznych i wokalnych
uczniów oraz popularyzacja nauki języków obcych. Daria Oleksy, której
akompaniował Aleksander Juszko oraz Patryk Brzeziński, zaśpiewała
popowy utwór Britney Spears „Hit me baby one more time”. Dagmara
Delijewska i Sandra Mateja w języku niemieckim zaprezentowały piose-

70 lat
Noworudzkich Szkół Technicznych i
Zawodowych
11 czerwca obchodziliśmy 70lecie powstania szkół, które do
2005 roku funkcjonowały
oddzielnie jako: „Górnicza”,
„Poligraf” i „Zdrojowisko”. Było
to wielkie święto dla całej
społeczności szkolnej i
środowiska lokalnego. Szkołę
odwiedzali absolwenci, którzy
przyjechali z różnych stron
Polski, by powspominać dawne
czasy i chwile spędzone w
szkolnych ławkach.
Pani Dyrektor Brygida Gąsior,
wraz z dawnym wicedyrektorem
Antonim Adamiakiem,
absolwentem Technikum
Górniczego Jackiem Falkenbergiem oraz emerytowanym nauczycielem
Adamem Dumiczem, odsłoniła tablicę pamiątkową, uwieczniającą to
historyczne wydarzenie. Następnie goście i nauczyciele udali się na
uroczystą mszę do kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja w Nowej
Rudzie. Mszę odprawili: absolwent szkoły poligraficznej ks. Marian
Kopko i proboszcz parafii pod wezwaniem św. Barbary - ks. Stanisław
Kasztelan.
Po jej zakończeniu mszy ulicami
Nowej Rudy ruszył pochód
prowadzony przez orkiestrę
górniczą pod batutą Pana Marka
Bieli, która przez minione 70 lat
uświetniała wszystkie najważniejsze uroczystości szkolne.

1aT
Od początku roku ,,warsztat’’
potrafił z wielu różnych ludzi
ukształtować ekipę, która w
każdej chwili okaże sobie
pomoc. Niedługo jesteśmy w
tej szkole, ale już wiele się działo: wycieczki, zbiórki, święta klasowe.
Ogólnie NST bardzo angażuje się w
pomoc innym, co jest wielką zaletą
tej szkoły. Zajęcia praktyczne na
warsztacie są niezwykle efektywne i
pokazują, że trzeba się zahartować,
aby wytrwać w tym zawodzie.
Weronika Brzezińska
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Gościem szczególnym uroczystości był Pan Stanisław Jazienicki
najstarszy absolwent i były pracownik szkoły poligraficznej, któremu
Pan Julian Golak, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego, w imieniu Pana Marszałka, wręczył imienny medal
„Zasłużony dla województwa dolnośląskiego”.
Goście obejrzeli też występy
naszych uczniów i absolwentów
oraz film o NST. Uroczystość
uświetnił występ zespołu
„Bieguni”, którego trzon
stanowią absolwenci Naszej
Szkoły.
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Święto Edukacji Narodowej

XXI Noworudzka Jesień Ekologiczna

Dzień Edukacji Narodowej
obchodzony jest w Naszej Szkole
bardzo uroczyście. Nauczyciele i
uczniowie wzięli udział w
akademii przygotowanej przez
Samorząd Uczniowski i młodzież
klas pierwszych. Jest to święto
pracowników szkoły, ale i ważny
dzień dla uczniów klas
pierwszych, którzy składają ślubowanie na sztandar szkoły oraz
prezentują się społeczności szkolnej przygotowując program
artystyczny. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego wręczyli
symboliczne bukiety kwiatów Pani Dyrektor Brygidzie Gąsior i złożyli
życzenia wszystkim pracownikom szkoły. Podziękowali za cierpliwość,
serdeczność i wyrozumiałość oraz ogrom pracy włożonej w ich
wykształcenie i wychowanie.

7 października reprezentacja
Naszej Szkoły uczestniczyła w
XVII Zlocie Turystycznym
,,Spotkajmy się na wieży. Góra św.
Anny’’, który zorganizowano w
ramach XXI Noworudzkiej Jesieni
Ekologicznej. W trakcie zlotu
odbyły się warsztaty krajoznawczo-przyrodnicze, podczas
których uczniowie wykazali się wiedzą dotyczącą zabytków Góry św.
Anny, wiadomościami przyrodniczymi, umiejętnościami posługiwania
się mapą. Każda drużyna miała do wykonania pracę plastyczną z
naturalnych elementów. Po zakończeniu warsztatów, w towarzystwie
leśników sadziliśmy drzewa w lesie obok kościoła św. Anny. Zlot
turystyczny, w którym uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
zakończył się wspólnym ogniskiem.

„Historia Sztuki Drukarskiej i Poligrafii
w Nowej Rudzie”
9 grudnia nauczyciele i uczniowie
Noworudzkiej Szkoły Technicznej
wzięli udział w otwarciu wystawy
pt. „Historia Sztuki Drukarskiej i
Poligrafii w Nowej Rudzie”, które
odbyło się w Sali Kominkowej
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jej
organizatorem był Komitet Społeczny realizujący projekt utworzenia
Muzeum Sztuki Drukarskiej i Poligrafii w Nowej Rudzie. Wystawa
przedstawiała historię drukarstwa w Nowej Rudzie i Szkoły
Poligraficznej. Można było zobaczyć wyposażenie drukarni, narzędzia
zecera, drukarza i introligatora, druki wykonane techniką
typograficzną i wiele innych ciekawych eksponatów.

Jesteśmy zOBIEKTYWNIE
grupy o profilu
Technik Informatyk.
Chodzimy do tej szkoły od
OKIEM
UCZNIA
września 2016
r. W ciągu
tego
czasu zdążyliśmy nauczyć się
wielu ciekawych i pożytecznych rzeczy, które przydadzą
nam się w naszym zawodzie.
W NST podoba nam się
podejście nauczycieli do uczniów oraz atmosfera panująca w naszej
klasie i szkole. Każdy z nauczycieli oferuje nam coś innego, przydatnego. Lekcje zawodowe przygotowują nas do egzaminów zawodowych,
które w przyszłości dadzą nam możliwość pracy w naszym zawodzie.
Szkoła często organizuje rozmaite wycieczki, które uczą nas czegoś
nowego. Jesteśmy przeko-nani, że Noworudzka Szkoła Techniczna była
dobrym wyborem i pierwszym krokiem w stronę sukcesu.

1aT

Dzień Ziemi 2016
22 kwietnia
noworudzkie
szkoły we
współpracy z
Polskim Klubem Ekologicznym,
w ramach obchodów Dnia Ziemi
2016, wzięły udział w Rajdzie
Miejskim. W skład naszej
drużyny wchodzili uczniowie
klasy II b i IV a Technikum. Każda ze szkół otrzymała karty pracy z
podziałem na stanowiska. Zadania zrealizowane były w różnych
miejscach miasta. Uczestnicy wykonywali ćwiczenia, przeprowadzali
wywiady z ludźmi, pracowali nad dokumentacją zdjęciową, poszerzali
swoją wiedzę, dotyczącą najbliższej okolicy i ekologii.

Damon
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rii mężczyzn, a ciężar sztangi wynosił 50 kg. O kolejności decydowała
ilość zaliczonych prób. Rywalizacja była bardzo zacięta i wyrównana, a
świadczy o tym fakt, że o drugim i trzecim miejscu zdecydowała waga
zawodników, gdyż obaj uzyskali ten sam wynik.

Ferie
na sportowo
Młodzież, dzięki realizacji projektu „Ruszamy na stoki Kotliny Kłodzkiej” zorganizowanwego przez Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, uczestniczyła w okresie ferii w wyjazdach na narty do Zieleńca.

1A Technikum w Parku Linowym

Turniej tenisa stołowego
17 lutego w sali gimnastycznej NST odbył się Turniej Tenisa Stołowego.
Zawody były ,,wewnątrzszkolnymi kwalifikacjami’’ i wyłoniły trzyosobową grupę reprezentującą szkołę w Powiatowym Turnieju Tenisa
Stołowego. Pierwsze trzy miejsca zajęli: Patryk Chmielarz (1aT), Bartosz
Wiśniewski (2aT), Marcin Brodacki (3aZ).

Zawody
w wyciskaniu sztangi
15 czerwca na siłowni NST odbyły się zawody siłowe w wyciskaniu wielokrotnym sztangi.
Zostały one rozegrane w katego-

III miejsce w powiecie przełajowców
28 września w Bystrzycy
Kłodzkiej odbyły się sztafetowe
biegi przełajowe. W rywalizacji
chłopców zespół NST zajął 3 miejsce. Naszą Szkołę reprezentowali:
K. Kołat, M. Lisowski - 1aT, P.
Jakotochce - 1bT, D. Salbierz 3aT, P. Stelmach - 3cT, K.
Chrobociński, M. Szałęga, P.
Kołat, B. Wardak, P. Zalewski 2aT.

1bT
Podoba nam się w szkole, ponieważ możemy spotykać się z przyjaciółmi.
Szkoła pozwala nam rozwijać nasze pasje i zainteresowania. Jesteśmy
klasą, która łączy kierunek Cyfrowych Procesów Graficznych i
Hotelarski, mamy różne zainteresowania, lecz każdy znajdzie tutaj coś
dla siebie. CPG ma tutaj dostęp do sprzętu komputerowego i różnego
rodzaju programów graficznych. Kierunek
hotelarski natomiast ma sale specjalnie
przygotowane do praktyki zawodu.
Ponadto organizowane są różne wycieczki,
które związane są z naszymi zawodami.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebywania
tutaj, ponieważ mamy bardzo dobre
warunki do nauki, świetnych nauczycieli i
panuje tutaj przyjazna atmosfera.
Marysia Fidurska
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W celu poprawy kondycji fizycznej i przezwyciężenia własnych słabości wzięliśmy udział w
wycieczce klasowej do Parku
Linowego Skalisko w Złotym
Stoku. Na miejscu zostaliśmy
przeszkoleni i uświadomieni, jakie zasady panują podczas przejścia po trasie parku linowego. Otrzymaliśmy sprzęt wyposażenia indywidualnego i wyruszyliśmy na trasę. To niepowtarzalny rodzaj napowietrznego trekkingu, którego bazą są przejścia akrobatyczne między drzewami, takie jak: balansujące pomosty, przejścia po linie, przejścia siatkowe, powietrzny surfing, skok Tarzana. Wszyscy świetnie się
bawili podczas przechodzenia trasami parku. Dodatkową atrakcją był
przejazd Tyrolką Super Gigant.

Nauczyciele kontra uczniowie
Po zakończeniu uroczystości z
okazji Dnia Edukacji Narodowej
rozegrany został mecz siatkówki
między reprezentacjami uczniów
i nauczycieli. Jest to kolejny element tradycji związanej z tym świętem, która stała się dla społeczności Noworudzkiej Szkoły Technicznej niezmiernie ważna.

Wycieczka na lodowisko
7 listopada uczniowie NST wybrali się na lodowisko do Świdnicy. Po przyjeździe na miejsce i doborze odpowiednich łyżew, młodzież wyszła
na taflę. Cieszyliśmy się możliwością zdobywania oraz doskonalenia
swoich umiejętności łyżwiarskich.
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Zbiórka żywności
24 września Noworudzka Szkoła Techniczna
wsparła akcję zbiórki żywności prowadzoną przez
Koło Kłodzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata
Alberta w sklepie Biedronka w Ścinawce
Średniej.

Zebrano 1115 kg żywności
Nasza szkoła otrzymała podziękowanie od
Fundacji Polskich Banków Żywności za
okazane wsparcie i zaangażowanie w
pomoc potrzebującym poprzez zorganizowanie zbiórki żywności. W 2016 roku
Fundacja zebrała łącznie 1115 kg żywności.

Mogiłę Pradziada Ocal Od Zapomnienia
W dzień Wszystkich Świętych uczestniczyliśmy w
zbiórce pieniędzy w ramach akcji ,,Mogiłę
Pradziada Ocal Od Zapomnienia”.
Kwestowaliśmy cały dzień na cmentarzu w Nowej
Rudzie i Słupcu. Suma zebranych pieniędzy
przerosła nasze oczekiwania.

Anna Baranowska, Katarzyna Latuszek, Kacper Stomal oraz Daniel
Orman. Każde dziecko otrzymało prezent od św. Mikołaja. Dzięki
ofiarności Nauczycieli, Rodziców i Uczniów NST zabawki, gry
dydaktyczne, pluszaki itp. trafiły do przedszkola, aby uatrakcyjnić
maluchom pobyt w w tym miejscu.

Świąteczna zbiórka dla psów ze schroniska
,,AZYL”
W okresie przedświątecznym zbieraliśmy niezbędne rzeczy
umożliwiające zwierzętom przetrwanie zimy w schronisku dla psów.
Akcją koordynowały Paulina Wiecha i Agata Kasak.

Akcja „Szkoły dla Nadziei”
Wzięliśmy udział w akcji „Szkoły dla
Nadziei”, której organizatorem była
Fundacja ,,Na Ratunek Dzieciom z
Chorobą Nowotworową’’. W jej ramach 40
szkół z Dolnego Śląska w ubiegłym roku
szkolnym zebrało ponad 25 tysięcy złotych
i 3,5 tony nakrętek. Nasza Szkoła
otrzymała podziękowania od ww.
Fundacji za zaangażowanie wolontariuszy, którzy organizując m.in. akcję
charytatywną ,,Tydzień tosta’’, promując
przekazywanie na rzecz Fundacji 1%
podatku oraz zbierając nakrętki, pomogli podopiecznym tejże

„Podaruj misia pacjentom
Przylądka Nadziei”
25 listopada na całym świecie obchodzony
jest Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji
uczniowie Noworudzkiej Szkoły
Technicznej włączyli się w akcję „Podaruj
misia pacjentom Przylądka Nadziei”,
zorganizowaną przez Fundację „Na
ratunek dzieciom z chorobą
nowotworową”. Młodzież NST wykazała
się dużą wrażliwością i dzięki jej
zaangażowaniu każdy mały pacjent
Kliniki z Wrocławia dostał pluszaka, do
którego będzie mógł się przytulić!
Wszystkie misie, przekazane Fundacji, zostały zakupione w ramach
klasowych zbiórek pieniędzy.

Wielka radość - mały gest
6 grudnia w Przedszkolu
Miejskim nr 1 w Nowej Rudzie
została przeprowadzona szesnasta edycja Akcji Mikołajkowej
pod hasłem „Wielka radość –
mały gest”. Zabawę mikołajkową
poprowadzili uczniowie NST:

I nOBIEKTYWNIE
formatyka to
jedna z nowoczesnych i dynamicznie
rozwijających
się
OKIEM UCZNIA
dziedzin wiedzy.
Wykorzystywana
jest we wszystkich
sferach naszego
życia. Podejmując
naukę w zawodzie
technik informatyk można uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu
montażu i eksploatacji komputerów osobistych oraz urządzeń
peryferyjnych, projektowania lokalnych sieci komputerowych i
admistrowania sieciami, tworzenia aplikacji internetowych i baz
danych oraz administrowania bazami. Ucząc się w zawodzie technik
informatyk można korzystać z pracowni komputerowych, dostępu do
internetu na terenie szkoły i wokół
niej, można korzystać z profesjonalnego osprzętu sieciowego oraz
opro-gramowania. ,,Informatyk’’

2aT
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Dzień przedsiębiorczości
2016
Trzynasta edycja Dnia Przedsiębiorczości
odbyła się 20 kwietnia. Uczniowie z klas: 1aT,
1bT, 1cT oraz z klas: 2aT, 2bT, 2cT, 3bT udali się
na jednodniową praktykę do zaprzyjaźnionych zakładów pracy, aby doskonalić swój warsztat. Oto nasi
pracodawcy w ramach Dnia Przedsiębiorczości:
SEWENTEEN NOWA RUDA; HELIKON-TEX NOWA RUDA; MÓJ DOM, NOWA
RUDA; ELEKTRON, NOWA RUDA; CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI
W RADKOWIE; AIG S.C., NOWA RUDA; ZPAS S.A, NOWA RUDA; MECHANIKA
POJAZDOWA, LUDWIKOWICE; SKLEP WĘDKARSKI, NOWA RUDA; MATEO,
NOWA RUDA; GMINNY OŚRODEK ZDROWIA PRO-MED., JUGÓW; MERMES,
NOWA RUDA; B-EL BUDOWNICTWO - ELEKTRYCZNOŚĆ, NOWA RUDA;
ARTYKUŁY SPOŻYWCZO-ROLNE I PRZEMYSŁOWE, NOWA RUDA;
PRZEDSIEBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE, NOWA RUDA; INLIS, NOWA
RUDA; KOMISARIAT POLICJI, NOWA RUDA; ZODIAK NOWA RUDA;
MEBLOCHEM NOWA RUDA; AUTO CZĘŚCI NOWA RUDA; MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ NOWA RUDA; ARDETEM & ZPAS , NOWA RUDA; LEDI,
NOWA RUDA; HARENDA, LUDWIKOWICE; INTERREX, LĄDEK ZDRÓJ; STACJA
NARCIARSKA, NOWA RUDA; HOTEL BARDO, BARDO; DR IRENA ERIS,
POLANICA ZDRÓJ; FAJ&KA, NOWA RUDA; DWÓR GÓRNY, NOWA RUDA;
WISŁA, LUDWIKOWICE; ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1, JUGÓW; IBIZA, LUDWIKOWICE;
TRANSPORT –LOGISTYKA-SPEDYCJA, LUDWIKOWICE; P.P.H.U., NOWA RUDA;
AGROL, NOWA RUDA; BUD TRANS, NOWA RUDA; HUSKY EXPRESS, NOWA
RUDA; DOM I OGRÓD, NOWA RUDA; MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA,
NOWA RUDA; AUTO COMFORT , NOWA RUDA; COLORADO, KŁODZKO;
KOPACZ REKLAMY, NOWA RUDA; EMI, ŚCINAWKA ŚREDNIA; ORTJOHANPOLEN, NOWA RUDA; USŁUGI POLIGRAFICZNE, NOWA RUDA; USŁUGI

REMONTOWO WYKOŃCZENIOWE, NOWA
RUDA; KAM-BRUK, RADKÓW; BIERC AUTO
SERWIS, NOWA RUDA; ZDROWIE, WOLIBÓRZ;
AUTO SERWIS, ŚCINAWKA ŚREDNIA; SERWIS
OGUMIENIA, NOWA RUDA; T&T, NOWA
RUDA; TRANSMEN, NOWA RUDA; DELCO,
ZĄBKOWICE; F.H.U M2, ŚCINAWKA ŚREDNIA;
AUTO SERWIS, NOWA RUDA; MATPLAST,
NOWA RUDA; C.S.M ‘’TURBO-HAŁDA, NOWA
RUDA; INSTAL-ELEKTRO, GŁUSZYCA; SOWA,
SOKOLEC; AGROTURYSTYKA, ŚCINAWKA
GÓRNA; CINEMA 3D, KŁODZKO; AGENCJA
INFORMACJI GOSPODARCZEJ, KŁODZKO.

Młodzież zdobyła tu cenne doświadczenia związane z zawodem, do
wykonywania którego się przygotowuje.

,,Majówka edukacyjno- artystyczna''
17 maja w Nowej Rudzie-Słupcu w ARR
„Agroreg”, Technoinkubatorze i Centrum
Biznesu i Innowacji odbyła się „Majówka
edukacyjno-artystyczna”. Udział w
projekcie brały klasy 2AT - informatycy i
logistycy i klasa 2BT- hotelarze.
Organizatorem była Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Nysie z którą Nasza
Szkoła współpracuje. W ramach tejże
,,Majówki’’ uczestniczyliśmy w koncercie
Piotra Tłustochowicza uczestnika edycji
„The Voice of Poland”, ucznia uczelni w
Nysie oraz jego znajomych studentów z Instytutu Jazzu. Wzięliśmy też
udział w warsztatach uczących tworzenia gry komputerowej,
architektonicznych oraz związanych z ratownictwem medycznym.

Praktyki na terenie bazy PKS w Kłodzku
Elektryk zajmuje się
pracami i badaniami
o charakterze
elektrotechnicznym,
może też świadczyć
pomoc techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących
aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych.

2aT

Nauka w tym zawodzie pozwala na zdobycie kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy. Absolwenci mogą pracować jako: elektroinstalatorzy, projektanci instalacji elektrycznych, twórcy dokumentacji,
wykonywać czynności kontrolnopomiarowe, mogą korzystać z
różnego rodzaju kursów.
,,Elektryk’’
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Mając na uwadze doskonalenie
umiejętności zawodowych
uczniów szkoła stworzyła im
możliwość pracy przy naprawie
taboru PKS. Dwa tygodnie z
zaplanowanej miesięcznej
praktyki uczniowie technikum
pojazdów samochodowych
pracowali na terenie bazy PKS w
Kłodzku. Było to możliwe dzięki
podpisanemu w listopadzie 2015 roku porozumieniu pomiędzy
Powiatem Kłodzkim a
Przedsiębiorstwem Komunikacji
Samochodowej w Kłodzku i NST.
To doświadczenie pozwoli
uczniom nabyć nowych
umiejętności a w przyszłości - stać
się dobrymi fachowcami.
Uczniowie mają nieodpłatny
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...uczymy rzeczy przydatnych...
Tradycyjna Zbiórka Krwi w NST
Konkurs ,,Oddal to''
Nasi uczniowie wzięli
udział w Konkursie
,,Oddal to’’ poruszającym tematykę profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia wolnego od
używek, organizowanym przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Kłodzku.

Moje Piersi - Mój Problem
10 października w NST odbyło się spotkanie dziewcząt z panią dr n.
hum. Małgorzatą Felcenloben dyrektorem Wydziału Zdrowia i Polityki
Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Celem wspólnych zajęć
był wzrost świadomości dziewcząt w zakresie podejmowania działań
profilaktycznych w kierunku
wczesnego wykrywania raka
piersi poprzez naukę samobadania. Maturzystki mogły nauczyć
się badania piersi przy pomocy
fantomu, obejrzały prezentację
multimedialną, otrzymały
gadżety, promujące naukę
samobadania, ale przede
wszystkim - miały możliwość wysłuchania ciekawych informacji z
zakresu edukacji prozdrowotnej.

III miejsce w konkursie
,,Zdrowe żywienie - zdrowe pokolenie''
Organizatorem Konkursu na temat
,,Zdrowe żywienie - zdrowe pokolenie'', był
Zarząd Powiatu Kłodzkiego. Konkurs
adresowany był do młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnyeh, dla
których organem założycielskim jest
Powiat Kłodzki, a w szczególności należącej do Powiatowej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie. Zadanie konkursu
to aktywizacja młodych do pogłębiania
wiedzy na temat
zdrowego stylu
życia, uświadomienie odpowiedzialności za
własne zdrowie i życie, propagowanie zasad
zdrowego żywienia, umożliwienie uczniom
zaprezentowania lokalnej społeczności
własnych prac.

1 grudnia młodzież, nauczyciele oraz osoby
spoza szkoły, po raz kolejny uczestniczyli w
akcji zbiórki krwi zorganizowanej w
ramach współpracy z Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu. Akcja ta na stałe wpisała się
do kalendarza NST. Chętnych było bardzo
dużo. Oddaliśmy prawie 10 litrów
życiodajnego płynu, który być może
uratuje komuś życie.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Noworudzkiej Szkoły Technicznej serdecznie dziękują wszystkim
uczniom oraz osobom spoza niej, za tak wspaniały gest. Chętnych
zapraszamy na kolejną zbiórkę.

Światowy Dzień AIDS
Światowy Dzień AIDS obchodzony jest co roku
1 grudnia. Uroczyste obchody niosą przesłanie
współczucia, nadziei, solidarności z ludźmi
żyjącymi z HIV i AIDS i ich bliskich, a także
zrozumienia problemów związanych z HIV/AIDS
w każdym kraju na świecie. Liczne kampanie i
akcje odbywające się w tym czasie mają upowszechniać wiedzę o wirusie i chorobie.
Jestem uczniem
2 klasy na
OBIEKTYWNIE
kierunku Technik Logistyk.
Nasza grupa składa się z 11
osób, które OKIEM
chcą wiązać
swoją
UCZNIA
przyszłość z logistyką. Ta
dziedzina nauki pozwala nam
zdobyć wiedzę i wykorzystać ją
w przyszłej pracy. Na
przedmio-tach zawodowych uczymy się całego procesu od wytwarzania
produktu do momentu dostarczenia go do klienta. Logistykę można
podzielić na kilka działów m.in. produkcja, transport czy magazynowanie. Na lekcjach nauczyciel używa prezentacji w celu poznania
procesów i mechanizmów występujących w zakładach produkcji. W
ostatnich dniach odwiedziliśmy fabrykę, gdzie zobaczyliśmy cały
proces produkcji i maszyny do niej używane. W najbliższym czasie
czeka nas wyjazd do Włoch na miesięczną praktykę.

2bT

Mateusz Szlembarski

Nasz uczeń Dominik Jóźwiakowski z klasy
3aTI - zajął III miejsce.
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...uczymy rzeczy przydatnych...

Konstytucja 3 maja
3 maja 1791 roku Sejm Wielki po burzliwej debacie
przyjął Ustawę Rządową, która przeszła do
historii jako ,,KONSTYTUCJA 3 MAJA’’.
W 225 rocznicę tego doniosłego
wydarzenia, w Multimedialnym Centrum Bibliotecznym NST, uczniowie klasy
1cT Joanna Marcinkiewicz,
Patryk Goraj i Przemysław
Strug pod opieką wychowawcy
przygotowali wystawę.

VII edycja akcji
,,Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”
W dniu 20 maja we Wrocławiu odbyło się wielkie patriotyczne
spotkanie uczniów dolnośląskich
szkół, nauczycieli, rodziców,
samorządowców, wszystkich
ludzi dobrej woli, którzy od
siedmiu lat pomagają ratować
polskie nekropolie, nasze narodo-

we dziedzictwo, niszczejące za wschodnią granicą. Na wrocławskim
rynku w paradzie pocztów z całego Dolnego Śląska, uczestniczył Poczet
Sztandarowy NST (Paweł Jarzyński, Katarzyna Myga, Anna
Szliwińska), aby zaświadczyć o swoim przywiązaniu do polskiej historii
i tradycji.

Święto Niepodległości
10 listopada w Naszej Szkole
obchodziliśmy Święto
Odzyskania Niepodległości przez
Polskę. W tym dniu dla
uczczenia tak ważnego
wydarzenia uczniowie klas
drugich pod opieką swoich
wychowawców, przygotowali
uroczysty apel. Wszyscy w skupieniu wysłuchali wierszy i pieśni
patriotycznych. Rys historyczny przybliżył realia okresu niewoli, a
następnie moment odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada 1918 r.
Patriotyczny charakter apelu podkreśliły własnoręcznie wykonane, w
barwach narodowych, dekoracje.

1050-lecie Chrztu Polski
Z okazji 1050-lecia chrztu Polski
zorganizowaliśmy Szkolny
Konkurs Historyczny. Do testu
przystąpili uczniowie klas
pierwszych, drugich i trzecich
technikum. Zmagali się z
pytaniami dotyczącymi panowania pierwszych Piastów.
1 miejsce zajął - Dawid Piaskowski z kl. 1aT, 2 miejsce - Olek Juszko z
kl. 3aT, 3 miejsce - Sandra Mateja z kl. 3bT.

Kartka dla Powstańca

2bT

Jestem uczennicą drugiej klasy technikum w zawodzie technik hotelarz.
W Naszej Szkole są dwie sale przystosowane do ćwiczeń w zawodzie,
jedną z nich jest sala z ladą recepcyjną, a drugą - sala konsumencka.
Nasza Szkoła oferuje ciekawe, zagraniczne praktyki. W tym roku
kilkunastu uczniów wyjeżdża bezpłatnie do Bolonii we Włoszech, aby
doskonalić swoje umiejętności w zawodzie. Co roku organizowanych
jest wiele wycieczek do hoteli, zarówno po naszych okolicach, jak i tych
dalszych. Zwiedziliśmy już wiele hoteli, są to np. hotel Dr Ireny Eris,
Alpejski, Metro, Nowy Zdrój itp.
Polecam ten zawód każdemu kto
w przyszłości chce pracować w
branży hotelarskiej.
Paulina Piecuch
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Uczniowie klasy 3AT pisali kartki pocztowe do uczestników Powstania
Warszawskiego. Celem akcji jest upamiętnienie i uhonorowanie
Powstańców oraz chęć pokazania Zrywu przez pryzmat historii osób,
które brały w nim udział. Wychowawca klasy przyniósł na lekcję
specjalne kartki pocztowe, a skarbnik za pieniądze z klasowych składek
kupił znaczki. W ten sposób każdy z nas otrzymał wszystko co
niezbędne aby wziąć udział w akcji BohaterON. Po krótkim zastanowieniu i chwili zadumy zaczęliśmy pisać. Mogliśmy to zrobić anonimowo lub podać swój adres do korespondencji. Kto wie? Może ktoś będzie
miał na tyle szczęścia, że otrzyma odpowiedź od jednego z Bohaterów?
Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako jedno z
najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Ludzie Ci
zasłużyli na naszą wdzięczność, pamięć i szacunek. Kartkę można
również wysłać w postaci elektronicznej. Ta następnie w tradycyjnej,
papierowej wersji trafi bezpośrednio do rąk wybranego przez nas
Powstańca.
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...uczymy rzeczy przydatnych...

Hotelarze
w Centrum Biznesu i Innowacji
1 marca klasa 2B Technikum Hotelarskiego udała
się do znajdującego się w naszej miejscowości – Centrum Biznesu i
Innowacji. Mieliśmy okazję dowiedzieć się, jak działają obiekty
hotelarskie w naszej okolicy.
Centrum Biznesu i Innowacji
znajduje się w Parku Biznesu i
Innowacji, który obejmuje
Noworudzki Park Przemysłowy,
Centrum Biznesu i Innowacji
oraz Strefę Transferu Wiedzy i
Technologii. Pokoje w obiekcie
CBI są bardzo nowocześnie oraz
komfortowo urządzone. W
restauracji obiektu możliwa jest organizacja spotkań towarzyskich,
bankietów, rautów, imprez okolicznoś-ciowych, uroczystości weselnych, catering. Znajdują się dwie - mniejsza i większa - sale biznesowokonferencyjne, bardzo nowatorsko urzą-dzone dające wiele możliwości. Goście hotelowi mają wiele możliwości spędzania wolnego czasu,
przede wszystkim ze względu na górskie położenie, malowniczość
krajobrazów oraz obecność wielu obiektów i zabytków, a także ciekawą
architekturę. Taka forma zajęć jest bardzo interesująca, przede
wszystkim poznajemy obiekty hotelarskie, te które są najbliżej nas, w
których będziemy odbywać praktyki.
Lekcja wiedzy o administracji rządowej
i samorządowej w województwie
23 marca uczniowie technikum klas pierwszych, drugich, trzecich
skorzystali z zaproszenia
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego p. Pawła Wróblewskiego, a także
pracowników Kancelarii Sejmiku i wzięli udział w projekcie
pod nazwą ,,Lekcja wiedzy o
administracji rządowej i
samorządowej w województwie’’.
Praktyki zawodowe dla hotelarzy w Austrii
Uczennice klasy III technikum hotelarskiego odbywały w tym roku
szkolnym (6 tygodni), praktykę
zawodową w Austrii, w rejonie
Salzburga, pięknie położonej
miejscowości w Alpach w
Obertauern.

Wrocławiu oraz EURES z Salzburga. Warunkiem uczestnictwa jest
udział w rozmowach kwalifikacyjnych. Trzy uczennice Julia
Niemierowczenko, Jagoda Lamparska oraz Ksenia Gajda zakwalifikowały się do projektu.

Wycieczka elektryków do LEGRAND Polska
6 października uczniowie klasy
2aT o specjalności technik
elektryk odwiedzili firmę z
branży elektro-energetycznej
LEGRAND Polska z Ząbkowic
Śląskich. Zakład specjalizuje się
w produkcji aparatury zabezpieczeniowej niskiego napięcia,
rozdzielnic, listew i kanałów
elektroinstalacyjnych. W trakcie multimedialnej prezentacji młodzież
zapoznała się z historią zakładu i profilem produkcji. Miała okazję
prześledzić cały cykl produkcyjny m.in. wyłączników nadmiarowoprądowych typu S, koryt kablowych, obudów rozdzielnic oraz
wyłączników silnikowych. Wyjazd ten wzbogacił naszą wiedzę
teoretyczną o aspekt praktyczny.

Ekologiczny hotel w Bardzie
Klasy hotelarskie 1B i 2B po raz kolejny miały okazję poznać swój
przyszły zawód, goszcząc w ekologicznym hotelu Bardo. Hotel został
oddany do użytku w styczniu 2015 roku, położony niedaleko, ok. 30 km

OBIEKTYWNIE
Szkoła pozwala
nam rozwijać
nasze pasje i zainteresowania.
Jesteśmy klasą, która łączy
OKIEM– UCZNIA
dwa kierunki
technik
cyfrowych procesów
graficznych i technik
pojazdów samochodowych.
Mamy różne zainteresowania lecz każdy znajduje tutaj coś dla siebie.
Mechanicy mają ciekawe zajęcia polegające na bardzo szczegółowym
poznawaniu budowy pojazdów samochodowych oraz ich naprawy. W
naszym skromnym warsztacie uczymy się m.in. wymiany hamulców,
wywa-żamy koła, rozbieramy i składamy silniki.

2cT

W ramach praktyki ,,Erazmus” odbędzie się miesięczna praktyka w
Berlinie. Przez 4 tygodnie będziemy uczyć się, jak wygląda praca
mechanika w profesjonalnym warsztacie samochodowym, zwiedzimy
także Berlin.

Za organizację praktyk
zawodowych w Austrii
odpowiedzialny był Dolnośląski
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...uczymy rzeczy przydatnych...
od Nowej Rudy w malowniczym Bardzie z dala od zabudowań, wśród
zieleni. Jest nowoczesny dzięki swoim luksusowym wnętrzom, ale
przede wszystkim technologii z jakiej korzysta. Budynek jest pasywny.
Pasywność to inteligentne wykorzystanie materiałów izolacyjnych i
nowoczesnej technologii budowlanej, jest to przede wszystkim ekologia
oraz mniejsze zużycie energii. Instalacja ta w Hotelu Bardo opiera się
na 17 odwiertach podłączonych do najnowocześniejszej pompy ciepła.
Wnętrza hotelu są przestronne, robiące wrażenie. Pokoje urządzone są
w dobrym stylu oraz dobrze wyposażone, gwarantujące komfort
wypoczynku. Hotel dysponuje strefą SPA, która oferuje zabiegi dla
zdrowia i urody, a także dla duszy i ciała. Głównym atutem hotelu jest
umożliwienie gościom jazdy na rowerze, znajduje się tu serwis rowerów
górskich, pumptrack oraz wypożyczalnia rowerów. Jest odpowiedni
pokój dla dzieci, plac zabaw oraz ściana do malowania z kredą w
restauracji hotelowej. Z myślą o potrzebach Business Class w hotelu
znajdują się sale konferencyjne pozwalające na realizacje spotkań
firmowych, imprez integracyjnych, bankietów, konferencji. Goście
hotelowi mają możliwość spędzania czasu poza hotelem, mogą się
wybrać na popularne spływy pontonowe. Dzięki wycieczce poznaliśmy
sposób funkcjonowania hotelu, a
także nowoczesny i ekologiczny
sposób zachowania energii w
budynkach komercyjnych. Takie
wycieczki są świetnym doświadczeniem dla nas, ponieważ
możemy wejść w świat, który nas
czeka i trochę się nim zaszczepić.

Jesteśmy z
grupy o
profilu
Technik
Cyfrowych
Procesów Graficznych.
Przeżyliśmy w szkole dwa lata
wspólnej nauki. W ciągu tego czasu zdążyliśmy się nauczyć wielu
nowych i niezbędnych rzeczy dotyczących naszego zawodu. Kilkoro z
nas udało się na staż do Włoch, aby doskonalić swoje umiejętności
graficzne, reszta w tym czasie robiła to w szkole na zajęciach. Podoba
nam się to, że szkoła dba o rozwój uczniów. Każdy ma szansę by wyjść z
tej szkoły z pozytywnym wynikiem z egzaminów zawodowych i dobrze
zdaną maturą. Szkoła daje wiele możliwości rozwijania się. Często
organizowane są kursy i wycieczki zawodozna-wcze podnoszące nasz
poziom wiedzy. Podoba nam się wysoki poziom zajęć praktycznych oraz
podejście nauczycieli do uczniów.
Uśmiechem witamy kolejny dzień w
Naszej Szkole.

2cT
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Wizyta w Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego
19 października kolejna grupa uczniów wzięła udział w projekcie pod
nazwą: ,,Lekcja wiedzy o administracji rządowej i samorządowej w
województwie”. Był to wykład multimedialny przeprowadzony w Sali
obrad Sejmiku, w Gmachu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Przedmiotem rozważań stały się
informacje dotyczące zadań
realizowanych przez Wojewodę
Dolnośląskiego, jak i zasad
funkcjonowania Samorządu
Województwa Dolnośląskiego.
Udział w lekcji stanowił doskonałą formę wsparcia procesu
edukacji w obszarze szeroko
pojętej administracji, który pozytywnie wpływa na kształtowanie
świadomości społecznej młodzieży oraz zrozumienia praw i obowiązków, wynikających z przynależności do regionalnej wspólnoty.

Wrocławskie Promocje Dobrej Książki
Od 1 do 4 grudnia w Hali Stulecia we Wrocławiu odbywały się
Wrocławskie Promocje Dobrej Książki. W ramach tej imprezy Zarząd
Sekcji Poligrafów SIMP oraz Zarząd Oddziału SIMP we Wrocławiu
przygotowały prezentację na
temat „Historia opraw książkowych - maszyny i urządzenia
firmy KOLBUS do ich produkcji”.
Prezentacja miała charakter
otwarty i uczestniczyli w niej
przedstawiciele wydawnictw,
graficy, drukarze a także
nauczyciele i uczniowie szkół
poligraficznych.

Wycieczka do firmy ,,Plastitec” w Nowej
Rudzie
13 grudnia grupa logistyków z klasy IIb zwiedziła francuską firmę
,,Plastitec’’ w Nowej Rudzie. Firma specjalizuje się w przetwórstwie
tworzyw sztucznych metodą wtrysku.
Uczniowie dowiedzieli się, jak wygląda proces produkcji, jak funkcjonuje dział logistyki i jakie zadania należą do osób pracujących na
poszczególnych stanowiskach.

Dla większości uczniów była to
pierwsza wizyta na hali
produkcyjnej i halach
magazynowych, nie kryli oni
Joanna Marcinkiewicz
swego zainteresowania
dopytując osoby oprowadzające
o szczegóły pracy. Pracownicy
firmy przybliżyli młodzieży na
czym w przyszłości będzie
* www.nst.nowaruda.pl * www.nst.nowaruda.pl polegała
* www.nst.nowaruda.pl
* www.nst.nowaruda.pl
ich praca.

...uczymy rzeczy przydatnych...
* IT-Szkoła to ogólnopolski projekt internetowy,
otwarty program studiów e-learningowych w
zakresie teorii oraz zastosowań technologii
informacyjno-komunikacyjnych. W ramach
realizowanego w szkole projektu mamy możliwość
zdobywania certyfikatów wystawionych przez WWSI, a co za tym idzie,
również dyplomów.
* 15 marca nasza szkoła prezentowała się na Targach Szkół Ponadgimnazjalnych w Ścinawce Średniej.
* 18 marca delegacja Noworudzkiej Szkoły Technicznej uczestniczyła w
Targach Edukacyjnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuszycy.
Gimnazjaliści z Głuszycy i okolicznych szkół mieli okazję zapoznać się z
naszą ofertą edukacyjną.
* 5 kwietnia w Naszej Szkole odbył się „DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY”.
Gimnazjaliści mogli poznać Naszą Szkołą i jej ofertą edukacyjną.
* Wzięliśmy udział w Targach
Szkół Ponadgimnazjalnych w
Kłodzku.
* Zaprezentowaliśmy nasze
stoisko na Jarmarku Edukacyjnym w Twierdzy Kłodzko.

Rozpoczęcie działań
Fundacji Klub Innowatora
17 kwietnia rozpoczęła działalność
Fundacja Klub Innowatora. Wolontariusze zajęli się realizacją
projektów dotyczących Nowej Rudy i okolic. Pierwszy, zrealizowany
,,Twarzą do rzeki”, dotyczył poszukiwania rozwiązań dla włączenia
rzeki Włodzicy i jej dopływów do oferty turystycznej i przede wszystkim
do życia mieszkańców. Drugi projekt to „2D w 3D”. Wolontariusze będą
szukać miejsc, które zostaną zapro-ponowane do metamorfozy zgodnie
z jego założeniami.

Pożegnanie Absolwentów
29 kwietnia społeczność szkolna Noworudzkiej Szkoły Technicznej
pożegnała tegorocznych maturzystów. Organizatorzy postanowili
zaskoczyć publiczność nową formą akademii. Oprócz oficjalnej części
uroczystości wprowadzili też
bardziej swobodną. Tę pierwszą
wypełniły wystąpienia Pani
Dyrektor Brygidy Gąsior oraz
przedsta-wiciela Stowarzyszenia
Inży-nierów i Mechaników
Polskich oddział w Wałbrzychu,
Pana Dariusza Ryla, który
uho-norował
naszego

grodą pieniężną za bardzo dobre
wyniki w nauce i wzorowe
zachowanie. Pani Dyrektor wraz
z wychowawcami wręczyła też
absolwentom dyplomy i nagrody
za osiągnięcia w nauce, sporcie,
wolontariacie oraz w pracy na
rzecz szkoły. Następnie
organizatorzy bawili zebranych
grami słownymi, quizami.

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017
1 września 2016 roku, o godzinie 9.00, 388 uczniów NST zainaugurowało nowy rok szkolny - 2016/2017. W 3 klasach pierwszych naukę
rozpoczęło 106 uczniów. W dwóch klasach pierwszych technikum
uczniowie podjęli naukę w czterech zawodach - technik informatyk,
technik cyfrowych procesów graficznych, technik hotelarstwa, technik
mechanik samochodowy. Młodzież będzie też uczyć się w 1 klasie szkoły
wielozawodowej.

Wybory
do Młodzieżowej Rady Miasta w Nowej
Rudzie
Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Rady Miasta Nowa Ruda,
26 września 2016 r. na terenie szkoły odbyły się wybory radnych do
Młodzieżowej Rady Miasta w Nowej Rudzie. Uprawnionych do
głosowania było 320 uczniów. Najwięcej głosów otrzymali:
N o w o r u dOBIEKTYWNIE
zka Szkoła
Techniczna, to szkoła która
pozwala nam nauczyć się wielu
p r z y d a t nOKIEM
y c h rUCZNIA
zeczy.
Odbywaliśmy w tym roku
praktyki we Włoszech, w
profesjonalnych firmach dzięki
którym zdobyliśmy nowe
umiejętności prosto od
profesjonalistów. Szkoła stwarza nam bardzo przyjazną atmosferę, w
której nauka nie sprawia nam problemów. Pracownie komputerowe, w
których przygotowujemy się do egzaminów są dobrze wyposażone.
Nauczyciele przekazują nam wiedzę potrzebną w danym w zawodzie.
Szkoła oferuje nam wiele ciekawych konkursów oraz wyjazdów, m.in. na
Lazurowe Wybrzeże do Francji. Sądzę, że Nasza Szkoła to najlepszy
wybór na naszym terenie dla
informatyków i na pewno nie
zamienilibyśmy jej na żadną
inną.
Simon Ellosa

3aT
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...uczymy rzeczy przydatnych...
1. Szymon Barańców z klasy 3aTI,
2. Aleksandra Polak z klasy 3bTH,
3. Krystian Wróbel z klasy 3c TM.
Uczniowie wybierali także Rzecznika Praw
Ucznia NST. Została nim Pani mgr
Małgorzata Kałwak.

I Pieszy Rajd NS T
i Noworudzkiego
Stowarzyszenia Pro Publico Bono - Szlaki
We wrześniu uczniowie klas pierwszych w asyście wychowawców,
przedstawiciela stowarzyszenia p. Ireny Caryk oraz przewodnika
turystyki górskiej p. Czesława Dominasa, przeszli przez Narodowy
Park Gór Stołowych Szlakiem
Skalnych Grzybów. Młodzież,
oprócz możliwości podziwiania
przepięknych widoków, miała
okazję zapoznać się z historią,
budową geologiczną i fauną tych
wspaniałych gór. Pan Dominas
uatrakcyjniał uczniom wędrówkę, opowiadając ciekawostki
znane tylko najbardziej
wtajemniczonym miłośnikom turystyki. Po zakończonym rajdzie

Technik logistyk to zawód kształcący fachowców w
dziedzinie zaopatrzenia, transportu, dystrybucji,
spedycji oraz magazynowania. Szkoła dobrze
przygotowuje nas do zawodu, zajęcia odbywaja się
w ramach kształcenia dualnego, lekcje prowadzone są bardzo ciekawie. Odbywamy praktyki
zawodowe w zakładach pracy: w ZPAS-sie, Matt-plaście oraz firmach
logistycznych. Wyjeżdżamy na praktyki do Włoch. Po zakończeniu
kształcenia otrzymujemy certyfikat, który będzie naszym atutem w
poszukiwaniu pracy. Logistycy wyjeżdżają do wyższych szkół logistycznych, gdzie prowadzone są interesujace wykłady oraz pokazy
programów komputerowych. Moim zdaniem zawód logistyka jest
bardzo ciekawy i godny podjęcia jego edukacji. Atmosfera w klasie jest
bardzo przyjazna i pomocna. Mamy wycieczki integracyjne oraz
ogniska, gdzie możemy spędzić ze sobą czas inaczej niż na zajęciach.
Nauczyciele wraz z uczniami mają świetny kontakt oraz dobre relacje.
Uczeń może otrzymać pomoc ze
strony nauczycieli zawsze, jeśli tego
potrzebuje. Jesteśmy zadowoleni z
warunków jakie panują w szkole.
Szkoła jest nowo-czesna i przyjazna.

3aT

A. Gołaszewska

przygotowanym w Skansenie, w Wambierzycach. Każdy uczestnik
otrzymał plakietkę rajdu, a chętni wzięli udział w konkursie o Parku
Narodowym Gór Stołowych. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane
przez Noworudzkie Koło PTTK i dyrekcję Noworudzkiej Szkoły
Technicznej. Wyprawa zapoczątkowała serię imprez, które
Noworudzka Szkoła Techniczna i Noworudzkie Stowarzyszenie Pro
Publico Bono będą kontynuować przez kolejne lata.

3 Rekolekcje Diecezjalne
„Bóg wskrzesza miłosierdziem” – to temat 3 Rekolekcji Diecezjalnych ,
które odbyły się 5 listopada w Wałbrzychu. Młodzież obecna na tym
wyjątkowym spotkaniu, doświadczyła osobistej modlitwy, wspólnoty i
ujrzała oblicze młodego Kościoła. Na rekolekcje przyjechało ponad 700
osób. Konferencje prowadził pallotyn ks. Krzysztof Kralka. Jego
świadectwo życia drogi do Jezusa zrobiły na młodzieży duże wrażenie.

Rekolekcje charyzmatyczne z o. Johnem
Bashoborą
W dniach 14-16.11.2016 r. w
Świebodzicach odbyły się
rekolekcje, które prowadził
charyzmatyczny o. John
Bashobora z Ugandy. O. John jest
osobą, która doświadczyła żywej
obecności Boga. Jego wiara w
żywą i realną obecność Jezusa w
naszych sercach przyciąga do niego wielu ludzi szukających Boga. Nasi
uczniowie mieli okazję ucze-stniczyć w tych rekolekcjach, które, jak
sami mówią, poruszyły ich do głębi. Doświadczyli radości na wspólnej
Eucharystii.

Studniówka 2016
Zgodnie ze staropolską tradycją
na około 100 dni przed egzaminem maturalnym odbył się
bal studniówkowy. Bal organizowały dwie klasy: technikum
informatycznego i technikum
hotelarskiego. Młodzież na
miejsce balu wybrała gościniec „Romano” w Ścinawce. Słowo gościniec
najlepiej oddaje atmosferę tego miejsca, gdyż właściciele i obsługa
zadbali o bardzo sympatyczną oprawę, sprawną organizację i przede
wszystkim znakomitą kuchnię. Punktualnie o godzinie 20 Pani
Dyrektor Brygida Gąsior otwarła studniówkę i młodzież tradycyjnym
polonezem rozpoczęła bal.
Dzięki znakomitej oprawie i
prowadzeniu DJ-a uzupełnionej
występami utalentowanej
muzycznie Darii z klasy IV a,
wspartej młodzieżowym
zespołem, wszyscy bawili się
znakomicie.
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...uczymy rzeczy przydatnych...
Uczniowie NST wśród najlepszych w Polsce!!!
W czasie trwania Poznańskich
Targów Motoryzacyjnych oraz
Targów Techniki Motoryzacyjnej
w Poznaniu, jako impreza
towarzysząca miał miejsce finał V
Ogólnopolskich Mistrzostw
Mechaników 2016.

Uczniowie NST
w V Olimpiadzie Medialnej
W etapie szkolnym olimpiady wzięło udział 14
uczniów z NST - 252 w Polsce. Do drugiego etapu
zakwalifikowało się 4 uczniów: Paulina
Delijewska - kl. 1aTI, Szymon
Barańców - kl. 2aTI, Janusz
Nawojski - kl. 3aTI, Arkadiusz
Stelmach - kl. 3aTI. Do 3 etapu
zakwalifikował się Arkadiusz
Stelmach.

Konkurs Państwowej Inspekcji Pracy
,,Poznaj swoje prawa w
pracy”
Oktawia Taniukiewicz z klasy 3bTH oraz
Wojciech Jacek z klasy 2cTE wzięli udział
w etapie regionalnym konkursu „Poznaj
swoje prawa w pracy”, który odbył się w siedzibie Inspektoratu Państwowej Inspekcji
Pracy we Wrocławiu. Godnie reprezentowali Naszą Szkołę i zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi.

Dyplom
Przeduniwersyteckich
Studiów Informatycznych
Szymon Barańców uczeń klasy 2aTI, który
interesuje się programowaniem, grami
komputerowymi oraz e-sportem wziął
udział w projekcie IT-Szkoła i otrzymał
Dyplom Przeduniwersyteckich Studiów
Informatycznych.

Powiatowy
Konkurs Historyczny
,,Katyń-Golgota Wschodu” – to temat
Konkursu Historycznego, który został
zorganizowany 8 kwietnia w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku.
Wzięły w nim udział drużyny ze szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z
terenu Powiatu Kłodzkiego. Nasi
uczniowie: Aleksy Adamczyk i Konrad
Leissner z kl. 3 TH zajęli IV miejsce. Ideą
konkursu jest popularyzacja wiedzy o
Katyniu, uczczenia pamięci ofiar
stalinowskich mordów.

Uczniowie NST zajęli 13 miejsce w
Polsce w kategorii Młody Mechanik. W konkursie wzięło udział 460
zespołów z całej Polski, a do finału w Poznaniu zakwalifikowało się 30.
Wśród finalistów zespół NST „NST03” w składzie Michał Majerczyk i
Marcin Młynarczyk, był jedynym reprezentantem województwa
dolnośląskiego. Konkurs
organizowany przez firmę V8
Team z Bydgoszczy, przy
współudziale m.in. Mobil,
Hyundai, Międzynarodowych
Targów Poznańskich, jest jedną z
największych imprez tego typu w
Europie.

N o w o r u dOBIEKTYWNIE
zka Szkoła
Techniczna to szkoła w której
możesz poszerzać swoje
u m i e j ę t n oOKIEM
ś c i w UCZNIA
danym
zawodzie. Oferuje ona wiele
ciekawych praktyk na wysokim
poziomie. Organizowane są
między innymi praktyki w
górach w Austrii i na promie
Świnoujście-Szwecja, które gwarantują sprawdzenie możliwości w
swoim zawodzie. Całą klasą w październiku 2014 r. byliśmy na
praktykach we Francji w mieście St. Tropez. Zwiedziliśmy tam wiele
ciekawych miejsc, od Nicei po Monaco. Kilka razy w semestrze jeździmy
na wycieczki zawodoznawcze do hoteli w naszym województwie, które
pokazują nam jak wygląda prawdziwa praca w naszym zawodzie.
Nauczyciele i uczniowie darzą się wielką sympatią i pomagają sobie
wzajemnie. W trakcie trzech lat atmosfera w naszej klasie z dnia na
dzień staje się coraz lepsza, każdy ma do siebie zaufanie i może na sobie
polegać. Uczymy się również języka migowego, który jest przydatny w
życiu codziennym. Nigdy nie wiadomo kiedy spotkasz na ulicy osobę
głuchoniemą.

3bT

Uczniowie klasy 3bT
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...uczymy rzeczy przydatnych...
Pierwsze i drugie miejsce uczniów NST
w ,,Noworudzkich Gwiazdach
Gwiazdeczkach”

i

22 kwietnia w sali widowiskowej
MOK w Nowej Rudzie odbył się
konkurs ,,Noworudzkie Gwiazdy
i Gwiazdeczki”, którego
organizatorem jest Młodzieżowa
Rada Miasta w Nowej Rudzie.
Wzięła w nim udział młodzież z
nowo-rudzkich szkół, która
reprezentowała swoje uzdolnienia wokalne, taneczne, recytatorskie, instrumentalne, rysunkowe.
Spośród 22 uczestników jury wyłoniło najlepszych. 1 miejsce i złotą
statuetkę otrzymała grupa
taneczna z NST: FREAKY
HUSTLAZZZ GANG w składzie:
Mateusz Kolk, Adam Podgórny,
Miłosz Jackowiec, Dawid Fiszer,
Kuba Kowalski, Radek Adamek,
Marek Lisowski, Michał
Głuchowski. Drugie miejsce
przyznano zespołowi z NST
,,Niektórzy” czyli: Darii Oleksy (wokal), Olkowi Juszko (gitara),
Patrykowi Brzezińskiemu ( bas), Kamilowi Lisowskiemu (perkusja).
Swoje uzdolnienia rysunkowe zaprezentowały nasze uczennice: Joanna
Marcinkiewicz i Natalia Stelmach, a wokalno-instrumentalne grupa w
składzie: Krzysztof Mor, Jacek Kluwa, Patryk Brzeziński.
N a s z a
grupa to
elektrycy.
Zajęcia
odbywają
sie
w
ksztalceniu dualnym, ktore
polega na tym, że część zajęć
mamy w swojej pracowni w
szkole, a część praktyk w ZPASIE, do którego mamy dosłownie 5 minut
drogi. W naszej grupie mamy ucznia, który otrzymał Stypendium
Prezesa Rady Ministrów za bardzo dobre wyniki w nauce. Ostatnio
byliśmy na wycieczce zawodoznawczej (jednej z wielu) w zakładzie
produkującym różne elementy instalacji elektrycznej Legrand w
Ząbkowicach Śląskich. Bierzemy udział w lekcjach tematycznych w
plenerze, gdzie np. : uczyliśmy się o sieci energetycznej. Wkrótce
wybieramy się na praktykę
zawodową do Berlina. Będzie to dla
nas nowe doświad-czenie.
Będziemy pracować i uczyć się w
swoim zawodzie.

3cT

Wojciech Jacek

Nagroda SIMP-u
dla najlepszego ucznia
29 kwietnia podczas pożegnania
absolwentów przedstawiciel Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników
Polskich Oddział w Wałbrzychu Pan
Dariusz Ryl, wręczył Krzysztofowi
Małkowskiemu nagrodę pieniężną za
bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe
zachowanie.

Najlepsi w roku szkolnym 2015/2016
24 czerwca to dzień do wręczenia nagród, wyróżnień i podziękowań.
Uczniowie z najwyższą średnią to: 1. Weronika Moskała (5,20) - klasa 1
szkoła zawodowa (fryzjer), 2. Mateusz Górski (5,14) - klasa 2c TE, 3. Artur
Kocoń (5,07) - klasa 2a TI, 4. Wojciech Jacek (4,93 ) - klasa 2cTE, 5. Julia
Niemierewczenko (4,89) - klasa 2bTH, 6. Szymon Barańców (4,87) klasa 2aTI.

NST na 11 miejscu w Polsce!

11
Noworudzka Szkoła Techniczna w rankingu
województwa dolnośląskiego awansowała o trzy
miejsca zajmując ostatecznie drugą lokatę. W skali
ogólnopolskiej ulokowała się na 11 miejscu.
miejsce
Ranking jest budowany w oparciu o 11 kryteriów, z
w
Polsce
których każde ma inną wagę w ,,pozycjonowaniu’’
szkół; są to między innymi: udział w konkursach,
średni wynik realizowanych testów, ilość aktywnych uczniów w
odniesieniu do liczby uczniów w szkole lub też udział w pracach
akademickich kół naukowych.
Konkurs Poezji I Pieśni Religijnej
20 października w MOK-u w Nowej Rudzie odbył się Konkurs Poezji i
Pieśni Religijnej. Jury wytypowało dwie uczennice z NST do etapu
dolnośląskiego: w poezji poezji śpiewanej - Marię Fidurską kl. 1bTcpg, w
poezji recytowanej - Magdalenę Charko kl.1bTcpg. Magdalena Charko
na etapie dolnośląskim otrzymała wyróżnienie.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
30 listopada w Tatrze Zdrojowym im.
Henryka Wieniawskiego w Szczawnie
Zdroju odbyła się uroczystość wręczenia
dyplomów stypendystom Prezesa Rady
Ministrów. Z Noworudzkiej Szkoły
Technicznej takim stypendystom jest
Mateusz Górski, uczeń klasy trzeciej
technikum elektrycznego. Mateusz
ukończył klasę drugą ze średnią ocen 5,14
i była to najwyższa nota wśród uczniów
technikum.
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...uczymy rzeczy przydatnych...

Czy znasz patrona swojej
szkoły?
Takie hasło towarzyszyło trzeciej edycji
Szkolnego Konkursu Historycznego o Puchar
Przechodni Dyrektora Szkoły NST w Nowej
Rudzie. Cel konkursu to upowszechnianie postaci St. Staszica, jego
twórczości i myśli społeczno-filozoficznej. W zmaganiach wzięły udział
3-osobowe drużyny klas pierwszych, drugich i trzecich. I miejsce i
Puchar Dyrektora Szkoły wywalczyła drużyna klasy 2cT w składzie:
Jacek Wojtek, Michalak Jakub, Wesołowski Mateusz. II miejsce zdobyła
drużyna klasy 2aT, III miejsce klasy 3aT.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Elżbieta Rak uczennica klasy 3 technikum hotelarskiego, zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego, które odbyły się 7 maja w Bolesławcu. Występowała w
kategorii „Wywiedzione ze słowa”.

XVII edycja Powiatowego Konkursu
Ortograficznego Miss/Mister Ortografii
Kolejny raz pasjonaci języka
polskiego z gimnazjów i szkół
średnich Powiatu Kłodzkiego
zmagali się z naszpikowanym
trudnościami ortograficznymi
tekstem w Powiatowym
Konkursie Ortograficznym
Miss/Mister Ortografii,
organizowanym przez Naszą
Szkołę.

Pierwsze miejsce w Powiatowym Konkursie
Języka Niemieckiego
10 marca w Liceum Ogólnokształcącym w
Nowej Rudzie odbył się finał Powiatowego
Konkursu Językowego dla Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Kłodzkiego. Konkurs tworzyły dwie części. Pierwsza - etap
szkolny, składała się z testów: leksykalnogramatycznego oraz obejmującego rozumienie tekstu czytanego. W finale
konkursu zaproponowano uczniom test
rozumienia ze słuchu, stosowania struktur
leksykalno-gramatycznych oraz egzamin ustny. Uczeń klasy IcTM z
NST Kamil Skrzipczyk zdobył I miejsce.

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. NST reprezentowała Joanna
Marcinkiewicz - uczennica klasy 1 technikum cyfrowych procesów
graficznych.

Szkolna Gala
Talentów
5 grudnia uczestniczyliśmy w
kolejnej edycji Szkolnej Gali
Talentów. Przed tłumnie
zgromadzoną społecznością
szkolną wystąpili najbardziej
odważni, by pokazać swe
zdolności i umiejętności. Wśród
wykonawców znalaźli się: Duet „Zakłóconego Hiphopowego spokoju”:
Patryk Jakotochce i Oskar Ruść - śpiew; Dagmara Delijewska - poezja;
Michael Słobodzian - rysunek; Duet Jakub Matuszczak i Kamil Zięba śpiew; Agnieszka Czerniawska - śpiew; Weronika Brzezińska - rysunek;
Marek Lisowski - gra na gitarze, śpiew; Agata Kasak - rysunek; Zespół:
Magda Charko, Jacek Kluwa, Michał Marcinkiewicz - gra na gitarach,
śpiew; Maria Fidurska - śpiew; Jessica Kociemba - rysunek. W tym roku
postanowiono przyznać dwie nagrody. Jedną przyznawała Komisja
Konkursowa pod przewodnictwem Pani Dyrektor Brygidy Gąsior,
drugą - publiczność. Wybór był trudny ze względu na wyrównany
poziom występów i zróżnicowane kategorie. Komisja konkursowa
zdecydowała, że na konkursie dolnośląskim NST będzie reprezentował
duet Jakub Matuszczak i Kamil Zięba. Nagrodę publiczności otrzymał
Marek Lisowski.
Będąc mechanikami jesteśmy rozdzieleni
OBIEKTYWNIE
na dwie grupy. Jedna grupa ma zajęcia
praktyczne na warsztacie w szkole, druga
poza szkołą . Na zajęciach szkolnych, które
OKIEM UCZNIA
odbywaja się na pracowni samochodowej i
spawalni, uczymy się zawodu mechanika
samochodowego, np. jak zmienić klocki
hamulcowe, dokonać naprawy uszkodzonego podzespołu. Na pracowni
samochodowej mamy trzy samochody, na
których się uczymy i zdajemy egzaminy. W klasie drugiej mielismy
nasz pierwszy egzamin. W naszej grupie wszyscy zdali egzamin
zawodowy praktyczny. Planujemy zorga-nizować wycieczkę do fabryki
sa-mochodów w Czechach, aby poznać tajniki pracy w zawodzie w
dużym zakładzie pracy.

3cT

Patryk Biliński

VI Dolnośląska Gala Talentów
21 marca w Zespole Szkół Samorządowych w Ciepłowodach odbyła się
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Konkurs Historyczny
W listopadzie odbył się szkolny etap IV edycji konkursu historycznego
,,Ogólnopolskiej Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii”, w
którym wzięło udział 11 uczniów klas trzecich technikum informatycznego, elektrycznego i mechanicznego. 6 uczniów uzyskało wyniki
kwalifikujące do etapu wojewódzkiego.

Najwyższą liczbą punktów mogli
pochwalić się Mateusz Górski i
Rafał Marcinkowski - uczniowie
kl. 3cT. W marcu we Wrocławiu
podejmą walkę o indeksy
wyższej uczelni - Uniwersytetu
Gdańskiego, Jagiellońskiego i
Warszawskiego.

Powiatowy Konkurs Języka Polskiego

4aT
Jestem uczennicą klasy 4a. W ciągu minionych lat działo się wiele, dzięki
czemu uczniowie mogli się ze sobą zżyć. Domowa atmosfera, przyjaźni
ludzie i grono pedagogiczne, które z chęcią pomaga w trudach nauki.
Właśnie za to uwielbiam naszą „Górniczą”! Oczywiście są też takie
sytuacje kiedy jej nie lubię….. na przykład - 6.30 budzik dzwoni głośno
krzycząc, że trzeba wstawać. 2 i 3 klasę spędziliśmy po 2 tygodnie na
praktykach jako informatycy. Jedni byli w zakładach komputerowych
inni, czyli ja w Gazecie Noworudzkiej. Nowe doświadczenia, nowi ludzie
dookoła, nowe znajomości, ale przede wszystkim tak ważna dla nas
zdobyta praktyka! Stawialiśmy wszystkiemu czoła radząc sobie z
najcięższymi pracami jakie dawało nam szefostwo.
No ale, teraz powoli zbliżamy się ku końcowi. Zostaną nam wspomnienia, ale jakie piękne. Pierwsze apele, pierwsze występy przed którymi
mieliśmy straszną tremę. Pierwsze zbiórki żywności dla psów organizowane przeze mnie i zapoczątkowanie ich w szkole. Wycieczki szkolne,
ogniska. Niezapomniane wycieczki do Francji z przyjaciółmi z całej
szkoły. Klasowe wyjście na ściankę wspinaczkową do Słupca. Pierwsza
bójka w klasie pierwszej, którą pamięta chyba każdy nauczyciel. Taaak,
to właśnie my „skromni” informatycy obecnie z klasy 4.
No ale właśnie ? Czym jest ta informatyka ? Niestety, ale to nie jest tylko
siedzenie przed komputerem i granie w CS’a. To nauka zaliczana do
nauk ścisłych i jest bardzo powiązana z matematyką. Ohhh, ile to nocy
nie przespanych za nami, by wykuć dobrze kod binarny, nauczyć się
programowania, tworzenia stron internetowych i baz danych. Ale kto
powiedział, że będzie łatwo? Najważniejsze, że warto. Odskocznią naszą
od nauki były różnego rodzaju konkursy w których braliśmy udział,
występy naszych utalentowanych kolegów z klasy, organizowanie apeli.
Dla mnie osobiście odskocznią od nauki jest spędzanie czasu z końmi w
Stowarzyszeniu Lucky Horses,
gdzie jestem czynną wolontariuszką, a moi koledzy z klasy, już nie
raz zawitali tam razem ze mną.
Paulina Wiecha

Uczniowie NST to nie tylko młodzi
ludzie utalentowani technicznie.
Wielu z nich uczestniczy również
chętnie w konkursach polonistycznych. Jednym z nich jest
Powiatowy Konkurs Języka
Polskiego dla Szkół Średnich
Powiatu Kłodzkiego organizowany
przez
Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Bystrzycy
Kłodzkiej. Celem konkursu jest
między innymi wyłanianie talentów i
wspieranie uczniów zdolnych w
rozwijaniu i posze-rzaniu
zainteresowań literackich. Konkurs
odbywa się w jednej kategorii. Uczestnik zobowiązany jest napisać
pracę na podany temat w odpowiedniej formie wypowiedzi pisemnej.
Prace oceniane są za sposób realizacji, samodzielność myślenia i
zawartość treściową. Nasi uczniowie każdego roku biorą udział w tym
konkursie i zostają zakwalifikowani do ostatniego etapu odbywającego
się w Bystrzycy Kłodzkiej.

III Powiatowy Konkurs Piosenki
Obcojęzycznej
18 listopada odbył się III Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej
pod patronatem Starosty Powiatu Kłodzkiego, zorganizowany przez
NST. Uczestnicy prezentowali swoje wykonania w sali widowiskowej
Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie. Główne cele konkursu to:
propagowanie kultury muzycznej wśród młodzieży, motywowanie do
uczenia się języków obcych oraz wspieranie najzdolniejszych uczniów i
umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych. W pierwszej
turze wystąpili soliści i zespoły szkół gimnazjalnych, w drugiej
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Pierwsze miejsce w kategorii
szkół ponadgimnazjalnych
zajęła Marta Świstowska,
uczennica ZSA w Bożkowie,
która zachwyciła ciekawym
wykonaniem piosenki „Good to
Mamma” z musicalu Chicago.
Na drugim miejscu uplasowała
się Karolina Kilanowska z LO w
Nowej Rudzie, która zaśpiewała
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„When we were young”. Reprezentanci LO w Nowej Rudzie oraz
NSTzajęli ex aequo III miejsce. Kornelia Kaziura z LO wraz z akompaniującym jej na gitarze Michałem Głuchowskim zaśpiewała nastrojowy
utwór pod tytułem „Ordinary love”. Natomiast reprezentanci NST duet
Kinga Łukasik i Marek Lisowski zmierzyli się z utworem „Stiches”
Shawn’a Mendeza.

Potyczki Młodych Adminów
Uczniowie technikum informatycznego
uczestniczą w konkursie dla
Administratorów Systemów
Komputerowych - w formule czysto
praktycznej, z wykorzystaniem innowacyjnej technologii egzaminów on-line. Jest
do konkurs organizowany dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i policealnych.
Konkurs rozgrywany jest w 2 kategoriach:
1. Konfiguracja i administrowanie linuksowymi serwerowymi systemami operacyjnymi.
2. Konfiguracja i administracja sieciami komputerowymi - Cisco
CCENT.
Wiedza i umiejętności objęte konkursem szczególnie przydatne są
przyszłym informatykom i teleinformatykom ponieważ wchodzą w
zakres kwalifikacji E.13 ,,Projektowanie lokalnych sieci komputerowych
i administrowanie sieciami’’.
Potyczki administratorów odbywają się w rzeczywistych systemach
serwerowych - to rywalizacja w praktycznym wykorzystaniu posiadanej
wiedzy. Zespoły uczniowskie rozwiązują zadania w trybie zdalnym (online) na maszynach wirtualnych w systemie egzaminacyjnym
organizatora.

Lokalna Akademia sieciowa firmy Cisco
Od kilku lat w Noworudzkiej Szkole
Technicznej działa Lokalna Akademia
sieciowa firmy Cisco (Cisco Networking
Academy). CISCO jest największym na
świecie producentem profesjonalnych
rozwiązań sieciowych i zarazem ośrodkiem szkolącym w zakresie sieci komputerowych. Fakt ten stwarza ogromne
możliwości rozwojowe uczniów naszej
szkoły i zwiększa ich szanse na rynku
pracy. W ramach akademii nasi uczniowie uczestniczą w kursach:
IT Essentials PC Hardware and Software - kurs ten w sposób
szczegółowy prezentuje zagadnienia związane ze sprzętem komputerowym i systemami operacyjnymi. Uczestnicy kursu poznają funkcje
składników sprzętu i oprogramowania oraz sugerowane sprawdzone
sposoby postępowania dotyczące kwestii obsługi i bezpieczeństwa.

Zawiera dodatkowo podstawowe informacje z zakresu sieci komputerowych oraz umiejętności komunikacji. Umożliwia przygotowanie się do
certyfikatu CompTIA’s A+.
CCNA Routing & Switching - jest jednym z najbardziej cenionych
certyfikatów zawodowych na świecie. Kurs CCNA R&S pozwala na
instalowanie, konfigurację, obsługiwanie i diagnozowanie średniej
wielkości sieci komputerowych wykorzystujących routery i switche.
Zdobyta w nim wiedza z zakresu teleinformatyki zdecydowanie
wykracza poza poziom objęty podstawą programową w zawodzie
technik informatyk.

jest przeznaczony dla
wszystkich, którzy na przykładzie języka C++ chcą nauczyć się podstaw
programowania.
CPA: Programming Essentials in C++ -

NDG Linux Essentials, NDG Linux I, NDG Linux II-są to kursy w
których słuchacze mają bezpośredni kontakt z wirtualną maszyną z
zainstalowanym Linuxem. Dzięki temu mogą w praktyczny sposób
zapoznać się z tym systemem.
W wielu firmach z branży IT słowo CISCO jest tak ,,magiczne’’, że
otwiera drzwi kariery, a osoby z certyfikatami są specjalistami z
ponadprzeciętną i specyficzną praktyczną wiedzą informatyczną. W
Europie i USA wiele uczelni z kierunkami informatycznymi wykorzystuje te szkolenia a certyfikaty CISCO uznaje jako jedne z najważniejszych.
Dla uczniów NST wszystkie wyżej wymienione kursy są bezpłatne.

Jako uczennica
N o w o r u dOBIEKTYWNIE
zkiej Szkoły
Technicznej jestem
zadowolona z wybranego
OKIEMkierunku
UCZNIA
przez siebie
nauczania. W Naszej Szkole
bardzo często organizowane
są niezapomniane wycieczki
z niezapomnianymi ludźmi
czy też praktyki w kraju, jak i poza jego granicami. Bardzo często
zwykłe lekcje zamieniają się w wycieczki zawodoznawcze, które pełne
są ciekawych informacji, zdarzeń i atrakcji. Atmosfera jaką niesie za
sobą każda z lekcji, jest przepełniona humorem, a jednocze-śnie grozą.
Nauczyciele potrafią wesprzeć nas - uczniów - w potrzebie, nawet
kosztem do-datkowej godziny spędzonej w szkole. Polecam gorąco
naszą szkołę!

4bT

Dagmara Delijewska
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Konkurs ,,Internet - komunikacja - interakcja”
W ramach projektu IT-Szkoła uczniowie Noworudzkiej Szkoły
Technicznej zgłosili swój udział w konkursie pt.: ,,Internet - komunikacja - interakcja’’. Wykonali prace w postaci zdjęć, filmików, i grafik
o…. Internecie!

Konkurs informatyczny HACK HEROES
W ramach Europejskiego Tygodnia
Kodowania, Fundacja Media 3.0
zorganizowała ogólnopolski konkurs
informatyczny HACK HEROES.
Uczniowie technikum informatycznego
w Noworudzkiej Szkole Technicznej z
klas 3at i 4at wykonali dwa projekty
konkursowe pn.: „Inteligentne
skrzyżowanie” oraz „Mobilny punkt informacyjny”. Tematem
przewodnim konkursu jest SMART CITY, czyli rozwiązania technologiczne dla e-miasta, które mają sprawić, żeby w naszych miastach jeszcze
lepiej się żyło. Pierwsza grupa w składzie: Dawid Łuczak, Bartosz Pikos,
Amanda Matelska wykonała projekt Inteligentnego skrzyżowania,
który ma za zadanie usprawnić transport, turystykę i zadbać o ekologię
naszego miasta. Uczniowie zaprojektowali aplikację wraz z interaktywnym modelem, który symuluje działanie skrzyżowania poprzez
zastosowanie mikrokontrolera Arduino, czujników i diod. Druga
drużyna, tj. Jacek Kluwa, Arkadiusz Stelmach i Alicja Świca,
wykonała internetową
Uczęszczam do
klasy wielozawod o w e j
Zasadniczej
S z k o ł y
Zawodowej. Nauka w takiej szkole
odbywa się w inny sposób niż w
technikum. W pierwszej i drugiej klasie trzy dni spędzamy w szkole,
dwa dni na praktyce u naszych pracodawców. W trzeciej klasie lekcje są
tylko dwa dni w tygodniu. Szkoła zawodowa daje duże szanse tym,
którzy chcą uczyć się zawodu i podjąć pracę. W każdym roku szkolnym
wyjeżdżamy na kursy zawodowe, który przygotowują nas teoretycznie
do naszych zawodów. Po ukończeniu trzeciej klasy zdajemy egzaminy.
Uczniowie w takiej szkole mogą być zatrudnieni przez pracodawców
jako młodo-ciani pracownicy i wtedy otrzymują wynagrodzenie. Nauka
zawodu odbywa się w firmach,
zakładach pracy i na kursach
zawodowych- teoretycznych. Czas
nauki wliczany jest uczniom do
stażu
pracy.

3ZSZ

Damian

aplikację pozwalającą turystom zapoznać się z najważniejszymi
atrakcjami miasta. Do zaprojektowania systemu druga grupa
wykorzystała PHP, HTML, MySQL, CSS.

Nowa edycja Apki++
NST startuje w kolejnej edycji programu apki.org dla szkół ponadgimnazjalnych, w ramach projektu ,,Apki++”, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Program apki.org wspiera
również SAP SE. W ramach ubiegłorocznego projektu powstało 16 Lab-ów 3.0 (klubów programistycznych) na terenie całej Polski, w tym
roku do współpracy zaproszono 50 szkół ponadgimnazjalnych, w tym
również Noworudzką Szkołę Techniczną.
Bierzemy udział w kursach z zakresu programowania w języku C++
oraz C.

Projekty realizowane w NST:
Zawodowy Dolny Śląsk

Erasmus+ Power

Europejska Nowa Ruda
Zagraniczna mobilność szkolnej kadry
edukacyjnej
Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój

AKTYWIZACJA ZAWODOWA - TAK
Fundacja ECO-INNOVA w partnerstwie z Noworudzką Szkołą
Techniczną realizuje projekt AKTYWIZACJA ZAWODOWA - TAK.
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Kiermasz książki

Jak nie czytam - jak czytam
10 czerwca o godzinie 10.00 uczniowie i nauczyciele
NST wzięli
udział w ogólnopolskiej akcji
wspólnego czytania ,,Jak nie
czytam - jak czytam”.
Postanowiliśmy przyczynić się do
ustanowienia rekordu czytania w
jednym momencie. W imprezie
wzięło udział ok. 190 uczniów.

Narodowe czytanie
2 września w NST odbyła się piąta
edycja akcji Narodowe Czytanie
pod Patronatem Honorowym
Pary Prezydenckiej. Wybrane
fragmenty powieści „Quo vadis”
Henryka Sienkiewicza,
prezentujące zarówno krwawe
sceny, jak i opisy miłości Ligii i
Winicjusza, czytane były przez
Panią Dyrektor Brygidę Gąsior, przedstawicielkę rodziców panią Beatę
Szałęgę oraz uczennice i uczniów naszej szkoły. Uczniowie wzięli także
udział w konkursie „Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza”,
wyświetlane były fragmenty filmu „Quo vadis”. Zwycięzcami konkursu
zostali: I miejsce - Mateusz Górski z klasy 3cT, II miejsce - Bartosz
Wiśniewski z klasy 3cT, III miejsce - Szymon Barańców z klasy 3aT.
Otrzymali oni dyplomy oraz nagrody książkowe. Pozostali uczestnicy
mogli, w swoich egzemplarzach „Quo vadis” odcisnąć okolicznościową
pieczęć, dar Prezydenta RP.

Konkurs na Projekt Ekslibrisu
Biblioteki Szkolnej w NST
W październiku Multimedialne Centrum Biblioteczne NST realizowało
projekt edukacyjny - Ekslibris biblioteki szkolnej. Jego celem była
popularyzacja ekslibrisu, promocja biblioteki w środowisku szkolnym
oraz rozwijanie współpracy między uczniami i nauczycielami. Młodzież
pod kierunkiem pani Urszuli Słoninki i
pana Konrada Kałwaka przygotowała
projekty ekslibrisu i przekazała je na
konkurs do MCB. Wyłonienie zwycięskiej
pracy było dla jury niezwykle trudnym
zadaniem. W konkursie zwyciężył RAFAŁ
MRÓZ z klasy IVA T. Praca ucznia zostanie
wykorzystana do wykonania stempla,
którym będą sygnowane książki biblioteki
szkolnej.

W dniach 12-22 grudnia w bibliotece szkolnej
NST został przeprowadzony KIERMASZ
KSIĄŻKI. Uczniowie, nauczyciele, rodzice i
pracownicy szkoły mogli zakupić bajki,
kolorowanki, wyklejanki, baśnie i in. Celem
kiermaszu było propagowanie czytelnictwa.
Podziękowanie od prezydenta RP
Nasi uczniowie, nauczyciele i rodzice wzięli
udział w NARODOWYM CZYTANIU „Quo
vadis” Henryka Sienkiewicza. Z tej okazji
Prezydent RP Andrzej Duda przesłał
Naszej Szkole podziękowania za udział w
piątej edycji Narodowego Czytania.
Otrzymaliśmy również okolicznościowy
egzemplarz powieści „Quo vadis” wraz z
dedykacją Pana Prezydenta i jego żony.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Noworudzka Szkoła Techniczna w roku 2016 zakwalifikowała się do
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 3: Rozwijanie
zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Celem tego programu jest wzmocnienie: zainteresowań i
aktywności czytelniczej uczniów
przez wspieranie organów
prowadzących szkoły oraz
biblioteki pedagogiczne w
podejmowaniu przedsięwzięć w
obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i
wspieranie rozwoju czytelnictwa.
NST złożyła dwa wnioski dla
technikum i szkoły zawodowej, które zostały pozytywnie rozpatrzone.
Przyznana kwota dotacji to 14 480 zł, wkład własny organu prowadzącego - 3620 zł. Ważne były przede wszystkim potrzeby i zainteresowania czytelników i to oni mogli zdecydować jakie książki chcą czytać.
Przy planowaniu zakupów uwzględniono potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Zakupiono 700 pozycji książkowych i 20 audiobooków. W
ramach programu przeprowadzono wiele działań promujących
czytelnictwo: konkursy, projekty
edukacyjne, udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych,
udział w spotkaniach autorskich,
promocjach książki, otwarciu
wystawy, targach książki, a także
współpracowano z Miejską
Biblioteką Publiczną w Nowej
Rudzie oraz z Biblioteką
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Jeśli masz pytania lub chcesz
dowiedzieć się o nas więcej:

www.nst.nowaruda.pl

Patronat nad
Noworudzką Szkołą Techniczną
sprawują:

Dojazd do szkoły
Sokolec 7.05
Świerki 6.46
Ludwikowice 7.13

Wolibórz 7.18

Nowa Ruda NST
Dzikowiec 7.25
Nowa Wieś
Kłodzka 7.05

Radków 7.40
przez
Ratno Górne i Dolne,
Ścinawkę Śr. i Wambierzyce

Czerwieńczyce 6.55

