Dzień 13 października 2011 r. był w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej
szczególny i wyjątkowy. W tym dniu zorganizowano konferencję „Odpowiedzialność
prawna nieletnich”, ślubowanie klas pierwszych prelekcję na temat konsekwencji
prawnych zachowań w świetle prawa, pośrednictwo i doradztwo zawodowe dla klas
maturalnych oraz uroczystą akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
KONFERENCJA „ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELTNICH”
Podczas prelekcji wyjaśniono zagadnienia:
– pojęcie „nieletniego” , jako osoby podlegającej odpowiedzialności za popełnione czyny
stanowiące przestępstwa na gruncie kodeksu karnego i innych ustaw, z tym, że czyny te
w przypadku odpowiedzialności nieletniego nazywa się czynami karalnymi. Aby nieletni
poniósł taką odpowiedzialność musi mieć ukończone 13 lat, ale nie mieć jeszcze
lat 17 (przewidziane są wobec niego środki wychowawcze lub poprawcze);
– wyjaśniono, iż w przypadku gdy uczeń ukończył już 17 lat i popełnił przestępstwo szkoła
ma obowiązek powiadomić prokuraturę lub policję. Zdarzają się jednak sytuacje, w których
szkoła nie decyduje o postępowaniu wobec ucznia, gdyż ma narzucony przepisami sposób
działania. Dzieje się tak wówczas, gdy uczeń popełnia czyn karalny. Należą do nich
kradzieże, bójki i pobicia, rozboje i wymuszenia, znęcanie się fizyczne i psychiczne,
znieważenia nauczycieli. Wymienione czyny karalne są ścigane z urzędu, a zatem szkoła ma
obowiązek powiadomić o ich popełnieniu policję;
– przytaczając (zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich) przykłady
zachowań będących przejawem demoralizacji (do ukończenia osiemnastego roku życia)
zwrócono uwagę uczniów na: niesystematyczne uczęszczanie do szkoły (obowiązek szkolny),
wagary i zaniedbywanie nauki, niestosowane zachowanie się w szkole i poza nią, zachowania
agresywne, wandalizm, ucieczki z domu, palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie środków
odurzających (dopalacze) i narkotyków, dłuższe przebywanie poza domem bez kontroli.
Zachowania tego rodzaju znajdą się przedmiotem zainteresowania sądu rodzinnego;
Zwrócono uwagę na wpływ emocji: pozytywnych i negatywnych na nasze zachowanie,
zdefiniowano zjawisko przemocy, mechanizm narastania przemocy psychicznej i fizycznej
w środowisku młodzieży szkolnej, zasady postępowania, gdy jesteśmy ofiarami i świadkami
przemocy, konsekwencje prawne wobec nieletnich sprawców przemocy, oraz jak bronić się
przed przemocą, gdzie szukać pomocy ?
KONSEKWENCJE NIEWŁAŚCIWYCH ZACHOWAŃ W ŚWIETLE PRAWA
W ramach profilaktyki z zakresu bezpieczeństwa i edukacji prawnej uczniowie klas
drugich i trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej Regionalnego Centrum Edukacji
Zawodowej w Lubartowie uczestniczyli w spotkaniu o tematyce:
„Co to są dopalacze? Rodzaje substancji znajdujących się na rynku, ich działanie oraz
zagrożenia związane z ich stosowaniem” ze specjalistą ds. nieletnich Grzegorzem Mazusiem
z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie;
„Ryzykowne zachowania” (bójki i wymuszenia na terenach szkół, spożywanie alkoholu
i zażywanie narkotyków oraz konsekwencje z tego wynikające, najczęstsze wykroczenia

popełnione przez nieletnich, a także wiele innych, istotnych w życiu młodego człowieka
spraw) z komendantem Straży Miejskiej panem Andrzejem Wronowskim;
„Demoralizacja nieletnich. Środki wychowawcze stosowane przez Sąd” z kuratorem
zawodowym Kuratorskiej Służby Sądowej w Lubartowie panią Agnieszką Kowalską;
„Wybrane aspekty z kodeksu karnego” z kuratorem zawodowym Kuratorskiej Służby
Sądowej w Lubartowie panią Ireną Karpińską – spotkanie ze słuchaczami Liceum
Uzupełniającego dla dorosłych.
W spotkaniu wzięło udział 9 klas wraz z wychowawcami, nauczycielami.
Poruszone zostały różne tematy z zakresu:







bezpieczeństwa ruchu drogowego,
obowiązków prowadzącego i pasażerów,
wpływu używek i ich konsekwencji na prowadzącego pojazd,
odpowiedzialności karnej za wykroczenia i przestępstwa,
naruszenie nietykalności cielesnej,
pojęcie obrony koniecznej i skutki jej przekroczenia.

Prowadzący podczas zajęć podawali wiele przykładów ze swojej praktyki zawodowej,
z bezpośrednich kontaktów z młodzieżą mającą problemy z prawem, uzależnieniem od
nikotyny, alkoholu, narkotyków.
Przedstawione treści zapewne na dłuższy czas pozostaną w pamięci odbiorców.
Spotkania miały na celu poruszenie wyobraźni młodych ludzi i skłonienie do zadania pytania
czy warto brać narkotyki. Już sama refleksja wśród młodych oznaczać będzie sukces pracy
profilaktycznej.
Młodzież zadając pytania miała możliwość nie tylko zaspokoić swoją ciekawość, ale
również poznać elementy prawa karnego, szczególnie w zakresie postępowania w sprawach
karnych. Uczniowie dowiedzieli się nie tylko o odpowiedzialności prawnej za dokonane
czyny, ale także mogli porozmawiać o swoich problemach i prawie, które chroni młodych
ludzi.
UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA KLAS PIERWSZYCH
Dnia 13 października 2011r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej
w Lubartowie odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. W ślubowaniu uczestniczyło
10 klas - cztery klasy Technikum Zawodowego i sześć klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Ślubowanie rozpoczęło się częścią oficjalną. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Karol Rola powitał wszystkich zebranych na uroczystości: Dyrekcję Szkoły, wychowawców
i nauczycieli, a w szczególności uczniów klas pierwszych. Podkreślił znaczenie złożenia
ślubowania na sztandar w życiu każdego ucznia, ponieważ daje ono przepustkę do kolejnego
etapu w dorosłość. Od 1 września uczniowie klas pierwszych tworzyli już naszą wielką
szkolną rodzinę, ale jak podkreślił przewodniczący SU, jak w każdej rodzinie obok praw,
także są obowiązki, które powinni starać się solidnie wypełniać. Do ślubowania na sztandar
szkoły przystąpili reprezentanci wszystkich klas pierwszych. W przemówieniu pani dyrektor

Hanna Borzęcka gratulowała uczniom wstąpienia w grono uczniów RCEZ i życzyła spotkania
przez kolejne lata w szkole wielu przyjaciół oraz sukcesów w nauce.
Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, którą przygotowali uczniowie
z klasy 3TB, 2TEK, 3TM, 2TB i 4TM -członkowie Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły
przy współpracy wychowawców klas pierwszych – pani Edyty Konior , pani Edyty Kozieł,
pani Luizy Matyjaszczyk – Osior, pani Jadwigi Gębal, pani Marzeny Lech, pana Grzegorza
Gradzińskiego, pani Agnieszki Świderskiej, pani Doroty Bułgajewskiej – Muzyki i pana
Władysława Szafrańskiego.
Uczniowie klas pierwszych zostali poddani kilku próbom, które pozwoliłyby „wkupić
się” im do społeczności naszej szkoły. Przygotowanych zostało szereg konkurencji
sprawnościowych, z którymi świetnie poradzili sobie liderzy klasowych zespołów. Próbowali
swoich sił w zmaganiach sportowych, w zbieraniu ziemniaków na czas, ubijaniu piany czy
rozpoznawaniu smaków soku. W konkurencjach brali również udział wychowawcy, a nawet
panie dyrektor odpowiadały na wylosowane pytania z zakresu wiedzy o szkole. Wszystkie
odpowiedzi były prawidłowe! Gratulujemy! Ostatnia zabawa nosiła tytuł „Pianie koguta”
i przyniosła duże zaskoczenie – odkryliśmy wiele talentów, i nie tylko wśród uczniów, ale
i nauczycieli!!! Polegała ona na zaśpiewaniu przez klasę lub jej przedstawicieli wybranej
piosenki. Wychowawcy klas wspierali dzielnie swoich wychowanków i wystąpili razem
z nimi na scenie. Klasa 1TB zaprezentowała piosenkę z repertuaru Lady Pank „Kryzysowa
narzeczona”, Klasa 1TE przedstawiła z własnymi słowami piosenkę zespołu Hey
„Teksański”, Klasa 1TEk zaśpiewała „Plastikową biedronkę” , a 1TM utwór grupy Big Cyc
„Makumba”. Spośród klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej wielkie brawa otrzymała grupa
z 1S z wychowawcą za piosenkę „Jesteś szalona” oraz klasa 1B, która wspierał pan Daniel
Kisiewicz, za piosenkę „Ogórek” zespołu Fasolki.
Na zakończenie przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Karol Rola i zastępczyni
przewodniczącego SU Katarzyna Szymczak, którzy prowadzili część artystyczną, wręczyli
przedstawicielowi każdej klasy oraz wychowawcom certyfikaty ucznia klasy pierwszej.
Uroczystość ta zapadnie na długo w naszej pamięci! Gratulujemy wszystkim uczniom
klas pierwszych! Jesteście już pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły!

ZAJĘCIA DLA MATURZYSTÓW
13 października 2011r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
odbyły się spotkania i warsztaty dla tegorocznych maturzystów. Młodzież podczas zajęć
z doradcami zawodowymi poznała m.in. swoje predyspozycje zawodowe, czynniki
determinujące wybór zawodu oraz uświadomiła najczęściej popełniane błędy towarzyszące
planowaniu własnej kariery zawodowej. Istotnym elementem zajęć była aktywność
uczestników w warsztatach, dzięki czemu zdobyta wiedza teoretyczna została wykorzystana
również w praktyce. Doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej
w Lublinie: Agnieszka Drączkowska, Katarzyna Wójtowicz oraz pośrednicy pracy:
Małgorzata Antas i Rafał Warchulski goszczą u nas w szkole już kolejny raz, pomagają
uczniom lepiej przygotować się do kreowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej oraz
do poruszania się po współczesnym rynku pracy.
W MCIZ prowadzi się indywidualne i grupowe zajęcia z dziedziny szeroko pojętego
poradnictwa zawodowego, udzielane są informacje o możliwościach kształcenia, szkolenia,

zawodach oraz rynku pracy. Warsztaty i szkolenia przybliżają zagadnienia związane
z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem. Zajęcia te podnoszą samoocenę młodzieży
poprzez nauczanie jej technik autoprezentacji.
W czasie spotkań młodzież skorzystała z wykładów prelegentów o uwarunkowaniach
kariery zawodowej, planowaniu kariery zawodowej, możliwościach edukacji i pracy
zagranicą. Maturzyści mogli również obejrzeć filmy o tym jak szukać pracy oraz jak nie dać
się bezrobociu.
AKADEMIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
Dnia 13 października 2010 roku- w przeddzień dnia Edukacji Narodowej- w RCEZ
miała miejsce akademia z tej okazji. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: ksiądz
kanonik, proboszcz parafii p.w. MBNP w Lubartowie, dziekan Dekanatu
Lubartowskiego Józef Huzar, Starosta Lubartowski Pan Fryderyk Puła, członek Zarządu
Powiatu – Pan Tadeusz Kasperek, przedstawiciele Rady Rodziców –Katarzyna Czubacka
i Andrzej Bojan oraz emerytowani i obecni nauczyciele i pracownicy RCEZ.
Zgromadzeni mogli obejrzeć część artystyczną przygotowaną przez uczniów klasy
4TE, 4TH, 4TEK pod kierunkiem pani Iwony Mocior.
Uroczystość rozpoczęła się powitaniem przybyłych gości. Następnie prowadzący –
uczniowie klasy 4TE Krystian Grzechnik i Marcin Woźniak – przybliżyli historię polskiego
szkolnictwa i złożyli najserdeczniejsze życzenia pracownikom oświaty.
W dalszej kolejności zaprezentowany został spektakl przygotowany przez uczniów,
którego myślą przewodnią był motyw anioła. Oto przez aktorów przedstawiona została
opowieść o pewnym miasteczku, w którym żyją obok siebie ludzie radośni, pełni spokoju
oraz ci - targani lękiem i niepokojem przed śmiercią. W historię tę wplecione zostało
działanie istot nadprzyrodzonych Diabła, Anioła Stróża i Anioła Śmierci (w role wcielili się
kolejno: Piotr Zadurski, Milena Lato, Paulina Banasiewicz). Prezentowane losy bohaterów
przerywał montaż recytatorsko – muzyczny. Warto w tym miejscu wspomnieć recytowane
utwory: Anioł Stróż Kazimiery Iłłakowiczówny, O aniołach Czesława Miłosza, U wrót doliny
Zbigniewa Herberta czy Za aniołem Teofila Lenartowicza. Mistrzowskiego wykonania
podjęli się między innymi uczniowie: Wiola Miduch, Milena Steć, Przemysław Wiącek
i Jolanta Maruszak. Na zakończenie spektaklu, swój talent wokalny zaprezentowała Karolina
Kuśmirek, śpiewając Psalm zapatrzenia Piotra Rubika. Jak się dało zaobserwować część
artystyczna cieszyła się zainteresowaniem i wywołała silne emocje u odbiorców.
Na zakończenie złożone zostały podziękowania dla nauczycieli i pracowników RCEZ
za trud włożony w pracę edukacyjno – wychowawczą. Później przyszła pora na oficjalne
przemówienia, rozdano Nagrody Starosty Lubartowskiego i Dyrektora dla nauczycieli
i pracowników, którzy w ostatnim roku szkolnym szczególnie wyróżnili się swoją pracą.
Po części oficjalnej wszyscy obecni spędzili czas przy kawie i herbacie na
towarzyskich rozmowach i wspomnieniach.

