ABSOLWENT „MECHANIKA” Z PRESTIŻOWYM TYTUŁEM
W dniu 14 grudnia 2013r. Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Mechaników
Polskich zatwierdziło wyniki
Komisji
Konkursowej
w ramach
VII
Edycji
Ogólnopolskiego
Konkursu
o Nagrodę i Dyplom Prezesa
SIMP dla absolwentów szkół
technicznych
„TECHNIK
ABSOLWENT 2013”.
Istotą tego konkursu
jest uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami
egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych,
jak i ogólnopolskich.
Główna Komisja Konkursowa składająca się
z doświadczonych inżynierów i nauczycieli przedmiotów
zawodowych wyłoniła najlepszego absolwenta w skali kraju.
Tym samym, zaszczytny tytuł „SUPER TECHNIK
ABSOLWENT 2013” otrzymał Tomasz Szul - absolwent
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Stefana Banacha w Jarosławiu - specjalność „technik
elektronik”.
Tytuł przyznano mu w dowód uznania za całokształt jego
osiągnięć. Brał udział w wielu prestiżowych konkursach
i olimpiadach, a zwieńczeniem tych sukcesów było uzyskanie
tytułu Laureata Konkursu „Technik Absolwent 2013 Roku”.
Wśród osiągnięć należy wymienić:
 I miejsce w pierwszym etapie Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP
na szczeblu wojewódzkim;
 I miejsce w XXXV edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
w Wałbrzychu (kategoria elektroniczna);


II miejsce w XXXVI edycji tej samej Olimpiady, tym razem organizowanej przez
jarosławski ZSTiO;



I miejsce indywidualne oraz II zespołowe w Regionalnej Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Wiedzy o Elektronicznych Systemach



Zabezpieczeń firmy Satel w Krakowie;



III miejsce w XXXIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej w Krakowie (kategoria elektroniczna);



IV miejsce w XXXVIII Olimpiadzie Wiedzy Technicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim;



III miejsce w XXXIX Olimpiadzie Wiedzy Technicznej w Bydgoszczy;



III miejsce w XV edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej przy
Stowarzyszeniu
Elektryków
Polskich
Eurolektra
w Bydgoszczy;

Tomasza śmiało możemy uznać za najlepszego
w swojej dziedzinie ucznia z terenu Podkarpacia.
To on wprowadził w czyn motto szkoły: Sapere aude –
Odważ się być mądrym!
Uczeń
w
sposób
godny
i
odpowiedzialny
reprezentował naszą szkołę. Dowiódł, że w umiejętny
sposób
można
połączyć
swoje
pasje,
zdolności
i zainteresowania
z zaangażowaniem
uczących
go nauczycieli. Osiągane przez Tomka prestiżowe wyniki
świadczą o wysokim poziomie kształcenia w ZSTiO.

