Szkolne Pismo Kaszubskiego Centrum Edukacji
KOŚCIERZYNA – LUZINO
REKRUTACJA NA SEMESTR WIOSENNY ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
Kaszubskie Centrum Edukacji „Vademecum” w Kościerzynie i Luzinie prowadzi nabór do szkół na
semestr wiosenny roku szkolnego 2016/2017 do Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych oraz Policealnej Szkoły Zawodowej na kierunki: technik BHP, technik administracji, technik
rachunkowości, technik turystyki wiejskiej, technik usług pocztowych i finansowych, technik
informatyk, opiekunka środowiskowa, florysta i masażysta. Szczególnym zainteresowaniem wśród
chętnych do nauki w szkole cieszy się Liceum Ogólnokształcące, technik BHP oraz Florysta.
Anna Ćwikałowska

ORGANIZACJA SEMESTRU WIOSENNEGO
TERMIN
03.03.2017
31.03.2017
marzec- kwiecień
27.04.2017
Do 07.05.2017
02.06.2017
20.06.2017
22.06.2017
26.06.2017
Od 30.06.2017
Od 25.08.2017
26-27.08.2017

WYDARZENIE
Spotkanie dyrektora z maturzystami
Przekazanie nauczycielom prac kontrolnych ( TLO VI sem.)
Fakultety maturalne: język polski, język obcy, matematyka
Uroczyste wręczenie świadectw absolwentom TLO
Przekazanie nauczycielom prac kontrolnych (słuchacze TLO i PSZ)
Spotkanie dyrektora szkoły ze słuchaczami w sprawie egzaminu zawodowego
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap pisemny
Uroczyste wręczenie świadectw absolwentom PSZ
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap praktyczny
Świadectwa egzaminu maturalnego
Świadectwa egzaminu zawodowego
Egzaminy dodatkowe i poprawkowe
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NIEZBĘDNIK MATURZYSTY
W poniższych punktach umieściliśmy kilka informacji, o których powinien pamiętad każdy maturzysta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Po pierwsze pamiętaj o spotkaniu z dyrektorem szkoły, który przedstawi procedury
i harmonogram matury – 03.03.2017 r.
Warto też skorzystad z fakultetów odbywających się w marcu i kwietniu z przedmiotów obowiązkowych: język polski,
matematyka oraz język angielski.
UWAGA! Na dwa tygodnie przed maturą należy złożyd w szkole kalkulatory proste, czyli takie które nie wydają dźwięku
i pozwalają na wykonywanie prostych obliczeo.
W miesiącu marcu ogłoszony zostanie harmonogram egzaminów ustnych, z którym należy się zapoznad.
W dniu matury każdy musi przyjśd co najmniej 30 min. wcześniej.
Przed wejściem na salę należy pozostawid w szatni wierzchnie ubranie, telefon i inne zbędne rzeczy.
Koniecznie zapoznaj się z listą obecności wywieszoną wcześniej na drzwiach sali egzaminacyjnej.
Wchodząc na egzamin należy pamiętad ,aby zabrad ze sobą dokument tożsamości, czarny długopis lub pióro.
Po zajęciu miejsca w sali każdemu zdającemu zespół nadzorujący przypomni najważniejsze zasady, które obowiązują
podczas trwania całego egzaminu.

Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia i połamania przysłowiowego pióra 
Redakcja
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HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH 2017
TERMIN
04.05.2017
05.05.2017
08.05.2017
04-26.05.2017
01.20.06.2017
30.06.2017
22.08.2017
23-25.08.2017

WYDARZENIE
Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
Egzamin maturalny z matematyki
Egzamin maturalny z języka angielskiego
Ustne egzaminy maturalne: język polski, język obcy nowożytny
Terminy dodatkowych egzaminów maturalnych
Świadectwa z egzaminu maturalnego
Pisemny, poprawkowy egzamin maturalny
Ustne, poprawkowe egzaminy maturalne

WSPIERALIŚMY „SZLACHETNĄ PACZKĘ”
Po raz pierwszy w historii braliśmy udział wspierając ogólnopolską akcję pomagającą rodzinom
potrzebującym pod nazwą „Szlachetna paczka”. KCE „Vademecum” zbierało żywność i chemię dla
potrzebujących mieszkańców powiatu kościerskiego, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji materialnej.
Pomysłodawcami tej zbiórki była dyrekcja szkoły oraz słuchacze TLO: Michał Piastowski, Katarzyna Wojak i
Paulina Szwichtenberg - aktywnie działający wolontariusze „Szlachetnej Paczki”. Inicjatywę w aktywny
sposób wspierała dyrekcja, nauczyciele, pracownicy, a także słuchacze szkoły.
Andżelika Gibert

UROCZYSTE ROZDANIE ŚWIADECTW SŁUCHACZOM VI SEMESTRU TLO
W dniu 5 stycznia 2017r. miało miejsce uroczyste wręczenie świadectw ukończenia
szkoły absolwentom Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
Świadectwa ukończenia szkoły wręczyli dyrektor Marian Seyda oraz
Pani
wicedyrektor KCE „Vademecum”- Agnieszka Radelska.
Anna Ćwikałowska

25. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Jak co roku w styczniu wspieraliśmy „Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy”. Był to już z kolei 25 Finał. Na ten cel przeznaczono kupony
umożliwiające darmową naukę w naszej szkole na kwotę. Natomiast zebrane pieniądze zostały przekazane na zakup sprzętu
medycznego dla osób starszych i dzieci.
Andżelika Gibert

www.kcevademecum.pl
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EGZAMIN ZAWODOWY 2017
W dniach 9 i 12 stycznia odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Do
egzaminu przystąpili słuchacze Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych o kierunku
technik BHP ,specjalizacja Z.13 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy. Po
ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują dyplom kwalifikacji zawodowych.
Andżelika Gibert

UROCZYSTE WRĘCZENIE ŚWIADECTW SŁUCHACZOM PSZ
W dniu 26 stycznia 2017r. miało miejsce uroczyste wręczenie świadectw absolwentom Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych.
Uzyskaniem dokumentu kończącego edukację w szkole policealnej mogli cieszyć się absolwenci kierunków technik BHP oraz Florysta.
Uroczystego wręczenia świadectw dokonała wicedyrektor KCE „Vademecum” Pani Agnieszka Radelska. Naszym absolwentom życzymy
dalszych sukcesów zarówno na drodze zawodowej jak i osobistej.
Anna Ćwikałowska

KCE „VADEMECUM” ORGANIZATOREM WARSZTATÓW PSYCHOLOGICZNYCH
W tym roku Kaszubskie Centrum Edukacji „Vademecum” w Kościerzynie organizuje warsztaty
psychologiczne dla osób bezrobotnych z terenu powiatu kościerskiego na zlecenie Powiatowego
Urzędu pracy w Kościerzynie. Rozpoczęcie warsztatów odbyło się w dniu 7 lutego 2017 r. Zajęcia będą
organizowane przez cały rok.

Andżelika Gibert

POMAGAMY W OSTATNIM STARCIU KORNELKA Z CHOROBĄ
Kaszubskie Centrum Edukacji "Vademecum" w Kościerzynie przyłączyło się do akcji zbierania funduszy na leczenie małego Kornelka
z Wielkiego Klincza. Chłopiec zmaga się z siatkówczakiem - złośliwym nowotworem oka. Jedyną szansą dla dziecka jest kosztowne
leczenie w Nowym Jorku. Liczy się każda złotówka. Prosimy! Nie bądźcie obojętni. Pomóż. Dla każdego z Was to tak niewiele, a dla
Kornelka i jego rodziców każda pomoc jest na wagę złota. Co prawda zabieg wszczepienia radioaktywnej płytki już za Kornelkiem, jednak
na całkowite sfinansowanie zabiegu brakuje jeszcze funduszy. Jak możecie pomóc? W KCE "Vademecum " działa punkt zbierania
plastikowych nakrętek. Osoby chętne mogą przynosić nakrętki, a my przekażemy je rodzicom dziecka. Możecie także wspomóc chłopca
wrzucając pieniądze do specjalne puszki znajdującej się w sekretariacie szkoły.
Anna Ćwikałowska
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HUMOR 

RUBUS

HOROSKOP
PANNA
WODNIK
RYBY
BARAN
BYK
(24.08-23.09)
(21.01-18.02)
(19.02-20.03)
(21.03-20.04)
(21.04-20.05)
Możecie wspólnie z
Szukając partnera
To dopiero początek
Najpierw zaplanuj
Wszystko, co
partnerem wejść w
oddzielisz tych,
znajomości, która
swoje postępowanie
osiągniesz, będziesz
drobne problemy
których pragniesz
może przerodzić się
a potem przekuwaj
zawdzięczał samemu
finansowe. Będzie to a mieć nie możesz od w płomienny romans.
marzenia w czyn,
sobie. Problemy w
spowodowane
tych, którzy będą
Jeszcze możesz
a uda ci się osiągnąć istniejących związkach
waszymi poważnymi
nadawać się do
zapobiec
wszystko co sobie
zostaną pokonane,
planami dotyczącymi dobrego rozsądnego
najgorszemu, ale
postanowiłeś.
osoby samotne w
zakupu domu bądź
związku.
musisz zauważyć
drugim półroczu znajdą
mieszkania.
znaki.
przyjaciela.

RAK
(23.06-22.07)
Nawiążesz szerszą
nić porozumienia ze
swoją rodziną,
poprzednie sprawy
wydadzą się wręcz
błahostkami na tyle
nieważnymi, że
szkoda było skupiać
na nich swojej
energii..

LEW
WAGA
(23.07-23.08)
(24.09-23.10)
W tym roku drogi
Baw się z ludźmi,
Lwie twoje życie
szalej, płyń na fali.
uczuciowe będzie
Właśnie radość
pełne analiz i
przyciągnie do ciebie
pomocy innym
właściwego
ludziom. Trochę
człowieka. W stałych
zapomnisz o sobie,
związkach dobre
ale da to oczekiwane chwile. Nawet zajęte
efekty. Wszyscy będą wagi mogą spotkać
udawać się do ciebie
na swojej drodze
po radę, okażesz się
wiele
mądrością i
zainteresowanych
zrozumieniem.
nimi osób.

BLIŹNIĘTA
(21.05-22.06)
Dla osób samotnych
bardzo dobry czas na
nową miłość. Będą
przy tobie również
większe pieniądze.
Może jeszcze nie te
wymarzone, ale
odczujesz różnicę.

SKORPION
STRZELEC
KOZIOROŻEC
(24.10-22.11)
(23.11-21.12)
(22.12-20.01)
Szukając związku
Spokój i rodzinne
Przeczekaj momenty,
poznasz kogoś, kto
szczęście zagości w
gdy będziesz czuła się
bardzo cię
twoich progach. Nie
osamotniona w swoich
zaintryguje i to z
dość, ze uda się
poczynaniach, jeżeli
wzajemnością.
stworzyć naprawdę
chcesz utrzymać ten
Wyniknie z tego w ciepłe domowe ognisko
związek. Tylko
rezultacie nudny
i relacje z partnerem
rozsądek i spokój
związek, ale bardzo ulegną polepszeniu, to odsunie od was wizję
poczciwa przyjaźń.
jeszcze ci, na których
rozwodu czy też
Początkowe wielkie
zależy ci najbardziej
rozstania.
emocje mogą bardzo
staną na wysokości
szybko wygasnąć.
zadania.

Redakcja: Agnieszka Radelska ,Anna Ćwikałowska, Lidia Duzowska, Andżelika Gibert
kontakt: kcevademecum@wp.pl

Jesteśmy również na facebooku!
Kościerzyna:
www.facebook.com/kcevademecum

Luzino:
www.facebook.com/kceluzino

