
  

  

SEKRETARIAT SZKOŁY CZYNNY W GODZINACH: 
poniedziałek - 7.00 - 15.00 
wtorek - 7.00 - 15.00 
środa -7.00 - 15.00 
czwartek - 7.00 - 15.00 
piątek - 7.00 - 15.00 
* załatwianie spraw uczniowskich godz. 7.00 - 8.00 oraz 10.15 - 11.00 
* załatwianie spraw nauczycielskich godz. 9.00 - 11.00 

GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I 
POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ 
I i III wtorek miesiąca 7.00 - 12.00 

                   czwartek  7.00 – 13.00 

 Dyrektor PZ6 mgr Anna– Kasprzyk– Hałat– przyjmuje rodziców i interesantów 
codziennie po uprzednim uzgodnieniu terminu 

 Wicedyrektor PZ6 mgr Dorota Klimczak- przyjmuje rodziców i interesantów od 
wtorku do piątku w godzinach  8.00– 13.00 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

 
  

 

 
 

Poniedziałek 7.30– 13.30 

Wtorek 7.30- 13.30 

Środa 7.30- 14.00 

Czwartek 7.30– 13.30 

Piątek 8.00- 13.30 

          GODZINY PRACY PEDAGOGA 
 SZKOLNEGO 

 

 
 

Poniedziałek 10.00 – 15.00 

     Wtorek            7.30 – 13.30 

      Środa               7.30 – 13.30 

    Czwartek         7.30 – 12.30 

      Piątek              7.30 – 10.30 

Kontakt ze szkołą: 

(0-32) 2109340  

szkola@pz6.brzeszcze.pl  

(0-32) 2109341-42  
Zapraszamy też na profil facebookowy naszej szkoły: https://www.facebook.com/
Powiatowy-Zespół-Nr6-Szkół-Zawodowych-i-Ogólnokształcących-w-
Brzeszczach-349676681783395/?ref=hl 

 

  

 witamy w nowym roku szkolnym 
 1% dla szkoły 
 nauczyciele PZ nr6 
 do zapamiętania  
 

W nowym roku szkolnym naukę w naszej szkole  rozpoczęło 70 uczniów w klasach 
pierwszych: 

 technik logistyk– klasa mundurowa 

 technik mechanik z przysposobieniem pożarniczym 

 technik górnictwa podziemnego 

 klasa wielozawodowa / ZSZ elektryk 
 
Technik mechanik/ górnik z przysposobieniem pożarniczym to  kierunek, który 

funkcjonuje w naszej szkole drugi rok. W  zeszłym roku nawiązaliśmy współpracę 
ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowieoraz firmą 
WAWRZASZEK Inżynieria Samochodów Specjalnych w Bielsku– Białej. Ten 
atrakcyjny kierunek kształcenia pozwoli przyszłym absolwentom  poszerzyć kwa-
lifikacje w wybranym zawodzie. 

Tegoroczną stypendystką  
 Prezesa Rady Ministrów za najwyższą średnią w szkole oraz osiągnięcia  

w  olimpiadach i konkursach, została uczennica  
klasy 3i Beata Sikora 

 Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

1.    Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły 

dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. 
2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał 
promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią 
ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, 
uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co 
najmniej dobre. 

 
Serdecznie gratulujemy Beacie! 

mailto:szkola@pz6.brzeszcze.pl


  

  

Nauczyciele PZ nr6 w roku szkolnym 2017/2018 
 

mgr Anna Kasprzyk – Hałat  dyrektor; język polski, wiedza o kulturze 

mgr Dorota Klimczak  wicedyrektor ; podstawy przedsiębiorczości 

 

mgr  Ilona Bielak geografia, wf   wychowawca klasy 4b 

mgr  Anna Drewniak język niemiecki wychowawca klasy 2w 

mgr  Beata Dubiel – Wojtas  biologia, chemia, przepisy prawa i bhp wychowawca klasy 3w 

mgr Agata Grabiarz-Bąk  język francuski 

mgr  Maria Grzywa  ekonomiczne, logistyczne przedmioty zawodowe, przepisy prawa i bhp 
wychowawca klasy 2i 

mgr inż. Anna  Januszyk przedmioty zawodowe gastronomiczne 

mgr Grzegorz  Klamra wychowanie fizyczne wychowawca klasy 1 w 

mgr Krzysztof  Klimczak logistyczne przedmioty zawodowe 

ks. Marcin Jakubiec  

mgr inż. Marcin Nikiel  przedmioty zawodowe mechaniczne wychowawca klasy 4d 

mgr Magdalena Szałaśny  język polski  wychowawca klasy 3i 

mgr Małgorzata Tatara  pedagog szkolny 

mgr Anna Walczyszewska  matematyka wychowawca klasy 1i 

mgr Renata Wanat  biblioteka szkolna 

mgr inż.  Grzegorz Wawręty  elektryczne przedmioty zawodowe 

mgr Wojciech Włodarczyk  wychowanie fizyczne, przysp. pożarnicze wychowawca klasy 1d 

mgr Barbara Kożuch język angielski 

mgr Wioletta Dąbrowska– Hernas  historia, wos 

Wychowawcy klas pierwszych: 

1d – mgr Wojciech Włodarczyk 

1i – mgr Anna Walczyszewska 

1w – mgr Grzegorz Klamra 

 

 

  

 
Społeczny Komitet Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska przy 
Powiatowym Zespole nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 

im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach  

KRS 0000052078 dla PZ6 w Brzeszczach 

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w akcji „1% dla mojej szkoły”.  

Za zebrane środki zakupiono wysokiej klasy obuwie sportowe i stroje dla uczniów repre-

zentujących PZ nr 6 w zawodach lekkoatletycznych oraz rozgrywkach siatkarskich. 

Wszystkim, którzy przekazali nam swój jeden procent serdecznie dziękujemy. 

Nazwa organizacji pożytku publicznego: „Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska” 

KRS 0000052078 informacje uzupełniające: dla PZ nr 6 w Brzeszczach. Szczegółowy 
sposób wypełniania deklaracji oraz bezpłatny program zamieszczamy na stronie internetowej 
szkoły: www.pz6.brzeszcze.pl  

Kiermasz podręczników szkolnych 

W dniach 11-12 września na parterze odbędzie się kiermasz podręczników, na którym bę-
dzie można odkupić książki od uczniów starszych klas. Książki do sprzedania można przy-

nosić do  gabinetu pedagoga szkolnego lub biblioteki. Prosimy o podpisanie książek ołów-
kiem (imię, nazwisko, klasa, cena) oraz dołączenie kartki z listą książek (tytuły, imię, na-

zwisko, klasa, cena). Do każdej sprzedawanej książki będzie doliczane 2 złote na potrzeby 
samorządu uczniowskiego 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa– 15 tysięcy PLN na nowe książki 
 
W nowym roku szkolnym szkoła przystąpiła do realizacji 
ministerialnego projektu Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa– otrzymaliśmy na ten cel 15 tysięcy złotych. 
Celem projektu jest poprawa stanu czytelnictwa wśród mło-
dzieży, dlatego z otrzymanych pieniędzy zostaną zakupione książki wybrane przez 
uczniów, powieści młodzieżowe spoza kanonu lektur szkolnych. Szkoła opracowała 
także plan rozwoju czytelnictwa, który ma nadzieję zrealizować przy pomocy młodzie-
ży , nauczycieli i rodziców. Szczegółowe punkty tego planu obejmują: lekcje bibliotecz-
ne dotyczące nowości wydawniczych, konkursy czytelnicze, udział w narodowym czyta-
niu książek; organizacja szkolnego czytania lektur, prezentacja gazetek czytelniczych, 
realizacja projektów z wykorzystaniem księgozbioru np. stworzenie książki kucharskiej 
narodów Europy i świata, wykorzystanie księgozbioru na lekcjach historii, geografii np. 
opracowanie przewodnika, prezentacje multimedialne na określony temat; przygotowa-
nie spektaklu teatralnego promującego czytelnictwo, konkurs na czytelnika roku, udział 
w konkursach literackich organizowanych przez instytucje lokalne; udział w lekcjach 
bibliotecznych organizowanych przez bibliotekę publiczną i bibliotekę pedagogiczną; 
udział w wydarzeniach literackich organizowanych przez Ośrodek Kultury, bibliotekę 
publiczną; zorganizowanie akcji czytania podopiecznym fundacji Brata Alberta w Jawi-
szowicach- działania w ramach wolontariatu uczniowskiego; przygotowanie bajki dla 
przedszkolaków w ramach pracy Szkolnego Koła Teatralnego. Bardzo liczymy na  zaan-
gażowanie rodziców w akcję promowania czytelnictwa. 


