SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADZYŃSKIEGO STOWARZYSZENIA INICJATYW
EDUKACYJNYCH PRZY ZSP IM JANA PAWŁA II
W RADZYNIU PODLASKIM
ZA 2018 ROK
Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych jest organizacją wspierającą rozwój
młodzieży uczącej się w w/w szkole, promująca historię szkoły i stymulująca wzrost kulturalny lokalnej
społeczności poprzez realizacje projektów oraz działań o charakterze edukacyjnym,rozrywkowym i
prewencyjnym.
W roku 2017 zostały zrealizowane następujące działania:
10 stycznia 2017 roku na holu ZSP im. Jana Pawła II Stowarzyszenie zorganizowało wystawę
podsumowującą działalność kulturalno-oświatową RSIE w 2016 roku.
14 lutego 2017 roku odbyły się „Walentynki w językach świata”. Nauczyciele wraz z uczniami wykonali
kartki walentynkowe, które później zostały wyeksponowane na wystawie szkolnej. Stowarzyszenie
pomogło w zorganizowaniu wystawy.
20 lutego 2017 roku odbyła się wycieczka edukacyjna do Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie. Uczestnicy zwiedzali gmach biblioteki oraz brali udział w warsztatach bibliotecznych.
Dyrektor biblioteki pan mgr Tadeusz Sławecki przybliżył zadania, którymi zajmuje się biblioteka oraz
zachęcił do współpracy.
1 marca 2017 roku odbył się wyjazd edukacyjny młodzieży na targi „Eko-tech” w Kielcach.
Stowarzyszenie umożliwiło uczniom wzięcie udziału w wystawie nowoczesnych maszyn poprzez
dofinansowanie wyjazdu.
13 marca 2017 roku Stowarzyszenie włączyło się do organizacji „Dnia matematyki” Myślą przewodnią
było pokazanie, że matematyka nie musi być tylko przedmiotem szkolnym, który sprawia problemy.
Królowa nauk może być przyjemna i ciekawa. A nawet fascynująca. Całym przedsięwzięciem kierowała
pani Elżbieta Kusyk i Sylwia Antoniuk.
4 kwietnia została otwarta wystawa rysunku architektonicznego, która miała zachęcić młodzież z ZSP
im. Jana Pawła II do zapisania się na warsztaty rysunku organizowane przez RSIE w sierpniu
i wrześniu. Prezentowane prace stworzyła Katarzyna Krupa absolwentka wydziału architektury
w
Lublinie. Wernisaż zorganizował Piotr Hapka .
21 kwietnia 2017 roku Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych aktywnie włączyło się
w zorganizowanie konferencji na temat handlu ludźmi. We współpracy z panią Dyrektor Grażyną Dzidą
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim odbyła się konferencja
„Handel Ludźmi – mit czy rzeczywistość”. Celem konferencji było uświadomienie młodym ludziom,
kończącym naukę w szkole średniej, zagrożeń związanych z wyjazdami zagranicznymi, w celach
turystycznych bądź zarobkowych.

28 kwietnia 2017 roku, podczas uroczystości zakończenia roku klas maturalnych, Radzyńskie
Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych rozdało nagrody uczniom, którzy przez cały okres nauki

aktywnie włączali się w życie szkoły i środowiska. Wyróżniali się postawą, kulturą osobistą
oraz sumiennością.
Zarząd Stowarzyszenia przyznał wyróżnienia następującym osobom:
1. Aleksandrze Korczyk uczennicy III klasy II Liceum Ogólnokształcącego
2. Justynie Niewęgłowskiej uczennicy IV klasy Technikum Fryzjerskiego
3. Michałowi Sobockiemu uczniowi IV klasy Technikum Fryzjerskiego
30 maj rozdane nagrody w konkursie mechanicznym. We wtorek nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu
mechanicznego, którego uczestnikami byli uczniowie III i IV klasy technikum mechanicznego. Konkurs
składał się z dwóch etapów teoretycznego oraz praktycznego. Część pierwsza zakończyła się w marcu
natomiast do etapu drugiego zakwalifikowało się 4 uczniów, którzy wykonali według swojego projektu
urządzenia mechaniczne. Pod okiem doświadczonych nauczycieli pracowali w wolnym od zajęć czasie.
Efektem praktycznych zmagań są urządzenia, które są wyeksponowane na korytarzu szkoły.
I miejsce zajął Damian Maliszewski - otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 300 złotych
II miejsce zajął Mateusz Suchora - otrzymał nagrodę w wysokości 200 złotych
III miejsce zajął Radosław Musiatowicz - otrzymał nagrodę w wysokości 100 złotych
12 czerwca 2017 roku odbyła się konferencja, w której wzięła udział Prezes RSIE Renata Manowiec.
W ramach zawiązanego Partnerstwa Lokalnego na rzecz promocji mobilności zawodowej na rynku
pracy odbyły się „Warsztaty wiedzy o rynku pracy” i „Eurolekcje”. Na spotkaniu przedstawione zostały
informacje na temat rynku pracy nas terenie powiatu radzyńskiego. Zostały poruszone następujące
kwestie: sytuacja na lokalnym rynku pracy, „Barometr zawodów”- prognozy zapotrzebowania na
pracowników, „Potrzeby i oczekiwania pracodawców – wyniki badań prowadzone przez Lubelskie
Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Lublinie, wsparcie ze środków unijnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój w perspektywie finansowej 2014-2020, Eurolekcje ( europraca, eurostudia, eurowolontariat).
23 czerwca zakończył się rok szkolny w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Radzyńskie
Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych działające przy ZSP im. Jana Pawła II postanowiło nagrodzić
najlepszych uczniów. I tak nagrody pieniężne otrzymali :
1. Kinga Sposób z klasy technikum ekonomicznego. Laureatka V Olimpiady Przedsiębiorczości
i Zarządzania, II miejsce w wojewódzkim etapie olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach
społecznych”, udział w XX jesiennym Konkursie Recytatorskim „Quo Vadis – dokąd idziesz, jaką drogą
w jakim celu”, Udział w etapie okręgowym V Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania, Udział w
zawodach I stopnia XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Udział w zawodach II stopnia w
olimpiadzie w Lublinie.
2.Wiktoria Matyka z klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego przy ZSP im. Jana Pawła II
w Radzyniu Podlaskim. Uczennica uzyskała średnią ocen 4,94, wykazała się wysoką kulturą osobistą,
wzorowym zachowaniem.
3. Michał Sznura z klasy drugiej technikum hotelarskiego. Finalista IX Olimpiady Wiedzy
Hotelarskiej, brał udział w II Etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach. Włączał się
w organizowanie uroczystości szkolnych, godnie reprezentował szkołę, uzyskał wysoką średnią ocen
4,75 , wzorowe zachowanie.
4. Kornelia Dominika Mańko z drugiej klasy technikum ekonomicznego. Finalistka etapu centralnego
I edycji „Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach”, udział w XX Jesiennym Konkursie

Recytatorskim „Quo Vadis – dokąd idziesz, jaką drogą w jakim celu”. Uczennica wykazała się wysoką
kulturą osobistą, wzorowym zachowaniem.
5.Weronika Katarzyna Cybulak klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego przy ZSP im. Jana
Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Uczennica uzyskała średnią ocen 4,94, wykazała się wysoką kulturą
osobistą, wzorowym zachowaniem.
6.Patrycja Paszkowska z klasy drugiej ZSZ w zawodzie – kucharz. Uczennica osiągnęła średnią ocen
5,0, frekwencja uczęszczania na zajęcia 100%. Wykazała się wysoką kulturą osobistą, angażuje się
w akcje charytatywne, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy.
02 września 2017 roku odbyło się radzyńskie Narodowe Czytanie „Wesela” St. Wyspiańskiego.
W
przygotowania zaangażowali się członkowie Stowarzyszenia oraz pracownicy szkoły. Pieczę nad
całością z ramienia szkoły sprawowała dyrektor dr Grażyna Dzida. Wystąpiły uczennice
w podlaskich strojach ludowych, był poczęstunek- ciasteczka z cytatami z „Wesela”, a przede
wszystkim wspólne czytanie tekstu, który nadal wzrusza, bawi, skłania do refleksji.
14 grudnia 2017. Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych w Roku Conrada przeprowadziło konkurs
literacki „Z Podlasia w świat. Podróż jako przygoda i doświadczenie” oraz konkurs fotograficzny
„W drodze”. Uroczyste podsumowanie projektu i wręczenie nagród odbyło się w ZSP.
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