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Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim
naszym, nauczycielom, uczniom oraz personelowi
szkoły, wszystkiego co najlepsze i najprzyjemniejsze.
Niech te święta Wielkiej Nocy spłyną rzeką Boskiej
mocy, otuliwszy serce Wasze spokojem i radością.
Życzymy Wam chwili refleksji i chwil radości, bo
przecież Wielkanoc przypomina nam, że nigdy nie
należy tracić nadziei, ponieważ bez względu na to, jak
ciemna jest droga którą się poruszamy, na jej końcu
zawsze znajduje się światło.
Niech wszystkie modlitwy się spełnią. Wesołych
Świąt Wielkanocnych!
życzy
Redakcja Budowlańca



Strona 1 - Życzenia świąteczne.



Strona 2 - raktyki zawodowe.



Strona 3 - Porady do klas czwartych.



Strona 4 - Do klas czwartych, porad
ciąg dalszy.

Już za chwilę, czyli w maju, naszych klas trzecich zabraknie w murach szkoły. Wybierają się one na miesięczne praktyki zawodowe. Nabędą tam wiele nowych umiejętności,
posmakują innego rodzaju obowiązków w przyszłych, potencjalnych miejscach pracy zawodowej po skończeniu szkoły.

Objaśnienia dla uczniów odbywających praktyki
zawodowe:
I. UWAGI OGÓLNE
1. Dzienniczek jest dokumentem odzwierciedlającym przebieg pracy i nauki w czasie
praktyki zawodowej.
2. Dzienniczek powinien być prowadzony na bieżąco w każdym dniu praktyki zawodowej.
3. Uczeń jest zobowiązany posiadać dzienniczek w każdym dniu praktyki.
4. Zapisy w miarę potrzeby należy uzupełniać przez sporządzanie szkiców, rysunków,
schematów przebiegu pracy, organizacji działań, prób itp.
5. W dzienniczku należy wpisać:
> datę odbywania zajęć,
> liczbę godzin przepracowanych w danym dniu,
> temat, miejsce i rodzaj czynności wykonywanych w danym dniu.
6. Dzienniczek jest dokumentem stwierdzającym odbycie praktyki zawodowej w wyuczonym zawodzie.
II. UWAGI REGULAMINOWE
Uczeń odbywający praktykę zawodową zobowiązany jest:
1. Wykonywać pracę w sposób zgodny z zasadami i przepisami BHP oraz przestrzegać
w tym zakresie wydanych zarządzeń i wskazówek przełożonego.
2. Dbać o należyty stan maszyn, urządzeń narzędzi i sprzętu oraz o porządek
i ład na miejscu pracy.
3. Używać odzieży ochronnej i roboczej
oraz sprzętu ochrony osobistej zgodnie
z ich prze znaczeniem.
4. Brać udział w szkoleniu i instruktażu
BHP, znać obowiązujące w tym zakresie
przepisy.
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Już niedługo nadejdzie czas pożegnania Was, naszych kolejnych absolwentów szkoły.
Chcemy obyście ostatni dzień zapamiętali jako pierwsze zamknięte i pierwsze otwarte
drzwi. Dlaczego? Bo są rzeczy znane i nieznane, bliskie i dalekie, mądre i niemądre, smutne i radosne. A pomiędzy tymi tajemniczymi i odkrytymi doznaniami są drzwi, właśnie
drzwi.
Koleżanki i koledzy! Wszystko ma swój początek i ma swój koniec, a każda chwila znika tak szybko, że nawet gdybyśmy chcieli ją zatrzymać, przemija, zanim zdążymy ją powspominać. Ten czas który wam pozostał w naszej wyjątkowej szkole to ostatnia okazja do
podsumowania waszej pracy w ciągu lat nauki, do refleksji i zadumy.
Już za niedługo maturzyści opuszczą bardzo bezpieczne mury naszej szkoły i udadzą
się w kolejną edukacyjną podróż czyli na studia lub do pracy - tym razem z dala od troskliwej mamy i nadopiekuńczego taty. Jak sobie poradzić w tym dużym mieście, przetrwać kolejki i dziekanacie i przestać wierzyć mitom i legendom o studiach ?

1. Pomyśl o wszystkim wcześniej i rozważ wyjścia ratunkowe.
Przy składaniu papierów na konkretną uczelnię łatwo dać ponieść się marzeniom i popaść w beztroskę, aplikując tylko na jeden kierunek. Pamiętaj, że nigdy nie wiadomo, jaki
będzie próg punktowy, czy gdzieś ci się nie powinie noga. Lepiej złożyć dokumenty na dwa
lub trzy kierunki. Jeśli jesteś zdeterminowany, by studiować tylko i wyłącznie konkretny kierunek, złóż papiery na różne uczelnie albo porozglądaj się za innym kierunkiem, który ma
podobne przedmioty. Pamiętaj: przezorny zawsze ubezpieczony. Jeśli szukasz mieszkania
lub akademika, zabierz się do tego odpowiednio wcześniej. W czerwcu większość mieszkań
jest już przebrana, a ceny są dużo wyższe, niż normalnie. Warto też pomyśleć – jeśli rozważasz stancję lub mieszkanie – z kim będziesz mieszkał. Wybierz osoby, które lubisz i z którymi dobrze się dogadujesz.

2. Rozpoznaj okolicę.
Kiedy już wybierzesz sobie mieszkanie i wpłacisz pierwszy czynsz, wybierz się na spacer. Dowiedz się czegoś o swojej dzielnicy, sprawdź, jakie połączenia tramwajowe i autobusowe jadą w twoim kierunku, zorientuj się, gdzie są tanie dyskonty. Wydaje się to nieważne, ale w momencie kiedy nagle będziesz się gdzieś spieszył, wiedza o numerach tramwajów czy lokalizacja najbliższego marketu jest nieoceniona.
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3. Nie wstydź się niewiedzy.
Studia mają to do siebie, że na nich nikt nie prowadzi cię za rączkę. Dużo rzeczy musisz dowiadywać się sam i na własną rękę. Jak ? Pytaj. Nowych koleżanek, kolegów, pań
w dziekanacie, dopytuj profesorów i wykładowców, jeśli coś jest niejasne. Lepiej wyjść na
takiego, który nie wie, niż potem przegapić ważną datę albo termin. Nieocenionym źródłem informacji jest strona twojego wydziału, kierunku i uniwersytetu. Oprócz tego pamiętaj, żeby zapisać się do swojej grupy na portalu społecznościowym.

4. Rób notatki albo załatw sobie ich źródło.
Podczas gdy w szkole katują nas co chwila sprawdzianami, na studiach profesorowie
do pewnego momentu wydają się zupełnie nie egzekwować twojej wiedzy. To mylne złudzenie: w czasie sesji potrafią zadawać pytania, na które w życiu nie odpowiesz, jeśli nie
miałeś dobrych notatek. Rób je sam lub, jeśli musisz, upewnij się, że jakiś znajomy je robi i
się z tobą nimi przed sesją podzieli.

5. Pilnuj portfela
Wyjeżdżając daleko od domu i dostając własny budżet, można dostać szału i wydać
wszystko w tydzień. Warto zorientować się, jakie są promocje w marketach, jak wygląda
sytuacja w mlecznych barach i ile można zaoszczędzić na tym czy na tamtym. Odłożone
pieniądze zawsze możesz wydać na przyjemności. Poza tym, pilnuj portfela, masz pewność, że nie będziesz musiał ze wstydem dzwonić do rodziców, by przesłali ci dychę na pociąg do domu.
To najważniejsze rady, jakich może udzielić
uczniowi przeciętny student. Pamiętaj, że to będzie
najlepszy okres w twoim życiu. Wykorzystaj go dobrze: ucz się, baw, rozwijaj i… miej w pamięci swoją
szkołę, bo uwierz, niedługo za nią porządnie zatęsknisz. Pamiętajcie, trzymamy za was mocno kciuki.
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