ZSTiO laureatem JAROSŁAWA 2013

Honorowe Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia – JAROSŁAWY zostały
wręczone 7 grudnia 2013r. podczas uroczystej gali w Miejskim Ośrodku Kultury.
Wyróżnienia te przypadają w udziale osobom prywatnym i instytucjom, których
praca, pasja lub osiągnięcia wnoszą wymierny wkład w rozwój miasta i jego sukcesy.
W tym roku to niezwykle prestiżowe wyróżnienie spotkało naszą szkołę.
Został nam przyznany JAROSŁAW w kategorii: OŚWIATA.
Przed samym wręczeniem nagrody, przedstawiono historię i informacje na temat
szkoły. Wspomniano m.in. o 130-letniej tradycji naszej placówki, o zajmowanych
pozycjach w ogólnopolskich rankingach szkół ponadgimnazjalnych, o jej najbardziej
znanych absolwentach oraz osiągnięciach na polu dydaktycznym.
Uroczystego wręczenia statuetek dokonał gospodarz uroczystości i jednocześnie
przewodniczący Kapituły Honorowych Nagród – burmistrz Andrzej Wyczawski. Z jego
rąk wyróżnienie odebrał dyrektor naszej szkoły Adam Tomaszewski.

Oto uzasadnienie przyznania nagrody:
„Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu może
poszczycić się swoją 130-letnią historią. W swojej misji edukacyjnej i wychowawczej pragnie
propagować życie i ideały Patrona szkoły - genialnego matematyka lwowskiego, wielkiego patrioty
Stefana Banacha. Jest szkołą czerpiącą z tradycji, ale także doskonale realizującą wyzwania
XXI wieku.
Młodzież uczestniczy w edukacyjnych projektach unijnych, olimpiadach przedmiotowych,
konkursach

ogólnokrajowych

i

regionalnych,

wymianach

międzynarodowych,

zawodach

sportowych, innowacjach pedagogicznych.
Wszechstronny

rozwój

zapewniła

uczniom

znakomita

kadra

pedagogiczna,

wciąż

rozwijająca się baza dydaktyczna, a także współpraca z uczelniami wyższymi oraz wieloma
zakładami pracy.
ZSTiO to szkoła prężnie rozwijająca się, modernizująca swoją bazę dydaktyczną,
reagująca dynamicznie na zmieniające się zapotrzebowanie rynku pracy, oferująca uczniom
nowoczesne kierunki kształcenia, wywodzące się z doświadczeń elektroniki, mechatroniki,
informatyki, telekomunikacji, ale jednocześnie otwarta na nowoczesne technologie wytwórcze.
ZSTiO posiada certyfikat ISO 9001, będący wyrazem dążenia do najwyższych
standardów kształcenia i zarządzania.
Kadra nauczycielska dba o wszechstronny rozwój uczniów, czego dowodem są wysokie
miejsca w turniejach i olimpiadach zawodowych, a zwieńczeniem tych sukcesów było uzyskanie
przez ucznia tej szkoły tytułu Laureata Konkursu „SUPER TECHNIK ROKU 2013 W SKALI
OGÓLNOPOLSKIEJ” oraz przyznanie szkole GODŁA „TECHNIKUM ROKU 2013”.
ZSTiO może się poszczycić dobrymi wynikami uzyskanymi przez uczniów na egzaminie
maturalnym i zawodowym oraz w konkursach i zawodach sportowych. Uczniowie, pod opieką
swych nauczycieli odnoszą sukcesy, a sport odgrywa znaczną rolę w ich życiu ucząc pięknej
rywalizacji fair play, która przydaje się nie tylko na boisku, ale również na co dzień”.
Statuetka,
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jest

dla

nas
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podsumowaniem 130 – letniej pracy jarosławskiego „Mechanika”.
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