
Szkoła/Placówka: Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie 

 

Najważniejsze osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2020/2021: 

1. 112 miejsce Technikum nr 3 w Polsce pośród 1500 techników w Ogólnopolskim Rankingu 
najlepszych szkół średnich. 

2.  8 miejsce Technikum nr 3 w województwie lubelskim w Ogólnopolskim Rankingu najlepszych 
szkół średnich. 

3.  Uzyskanie tytuł Srebrnej Szkoły 2021 w Ogólnopolskim Rankingu najlepszych szkół średnich 
w Polsce. 

4. Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymali Jakub Malinowski i Bartosz Lenk uczniowie 
technikum – kształcący się w zawodzie technik informatyk. 

5. Stypendia naukowe z Powiatowego Funduszu Stypendialnego otrzymali następujący 
uczniowie: Osiak Alicja kl. 3 TE, Kryczka Jakub kl. 3TIa, Olęder Ewelina 4TL, Sulej Damian  
kl. 4TI, Bujak Julia kl. 4TEa, Michalak Izabela kl. 4TE, Zdunek Julia Maria kl. 4TC, Gałązka 
Karolina kl. 2nEA, Olszewska Gabriela kl. 2nŻ, Zawadzki Robert 3TIa, Kruczek Julia kl. 4TE, 
Beczek Kacper kl. 3TIb, Fijołek Izabela kl. 2TE, Fijołek Patrycja kl. 2TE, Gryczka Aleksandra 
 kl. 2nIa, Bącik Julia kl. 3TC, Dobrowolska Natalia kl. 3TC, Grabowska Klaudia kl. 4TAŻ, 
Kowieski Kacper kl. 3TIa, Osiak Radosław kl. 4TEb, Radomyski Sebastian 4TIb, Rzepecki Jakub 
kl. 2nIa, Wiśniewski Michał kl. 2TI 

6. Adrian Ochmański uczeń klasy III technikum w zawodzie technik agrobiznesu – uzyskał tytuł 
finalisty w etapie centralnym V Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej pszczół” 

7. Kacper Beczek uczeń klasy III technikum w zawodzie technik informatyk - uzyskał tytuł 
laureata w XIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego 
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy” 

8. Klaudia Grabowska  uczennica klasy IV technikum w zawodzie technik żywienia i usług 
gastronomicznych– uzyskał tytuł laureata w I edycji Olimpiady Wiedzy o Technologii 
Żywności” 

9. Szczepan Świderski i Adam Kwaśny uczniowie klasy III technikum w zawodzie technik logistyk 
– uzyskali tytuł laureata w zawodach centralnych V Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno 
-Logistycznej 

10. Dawid Wysokiński, Bartosz Pietruszka, Maciej Zielant uczniowie klasy III technikum  
w zawodzie technik logistyk oraz Łukasz Szczygielski uczeń klasy IV technikum w zawodzie 
technik logistyk – uzyskali tytuł finalisty w zawodach centralnych  
V Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej 

11. Alicja Zadrożna uczennica klasy IV technikum w zawodzie technik żywienia i usług 
gastronomicznych – uzyskała tytuł laureata w etapie centralnym XLIV Olimpiady Wiedzy  
i Umiejętności Rolniczych w bloku gastronomia 

12. Marcin Jędrych uczeń  klasy IV technikum w zawodzie technik agrobiznesu - uzyskał tytuł 
laureata w etapie centralnym XLIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku 
produkcja zwierzęca 

13. Gabriela Olszewska uczennica klasy II technikum w zawodzie technik żywienia i usług 
gastronomicznych wzięła udział w etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszy 
przepis kulinarny. 

14. Monika Wielgosz, Karolina Gałązka, Martyna Ożarek uczennice klasy II technikum w zawodzie 
technik ekonomista zakwalifikowały się do etapu okręgowego V edycji Olimpiady 
Statystycznej. 

15. Alicja Osiak uczennica klasy III Technikum w zawodzie technik ekonomista awansowała  
do etapu okręgowego XLVII Olimpiady Geograficznej 



16. Mateusz Mućka uczeń klasy I technikum w zawodzie technik agrobiznesu awansował  
do etapu okręgowego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. 

17. Alicja Osiak uczennica klasy III technikum w zawodzie technik ekonomista i Izabela Michalak 
uczennica klasy IV technikum w zawodzie technik ekonomista awansowały do etapu 
okręgowego XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. 

18. Paweł Piotrowicz uczeń klasy III technikum w zawodzie technik agrobiznesu i Jan Domański 
uczeń klasy IV technikum w zawodzie technik agrobiznesu awansowali do etapu okręgowego  
XLIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcja roślinna. 

19. Kamil Ręcławowicz uczeń klasy III technikum w zawodzie technik agrobiznesu awansował  
do etapu okręgowego XLIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcja 
zwierzęca. 

20. Arkadiusz Goławski uczeń klasy II technikum w zawodzie technik agrobiznesu i Bartłomiej 
Goliszewski z klasy  IV technikum w zawodzie technik agrobiznesu awansowali do XLIV 
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku mechanizacja rolnictwa. 

21. Natalia Mateńko , Klaudia Grabowska uczennice klasy IV technikum w zawodzie technik  
żywienia i usług gastronomicznych awansowały do etapu okręgowego XLIV Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Rolniczych w bloku technologia żywności. 

22. Aldona Wysokińska uczennica klasy III technikum w zawodzie technik ekonomista  
i Bartłomiej Szewczyk z klasy IV technikum w zawodzie technik agrobiznesu  awansowali  
do etapu okręgowego XLIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku agrobiznes . 

23. Izabela Goliszewska, Karolina Przeździak uczennice klasy III technikum w zawodzie technik 
logistyk awansowały do etapu okręgowego XVI Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. 

24. Karolina Przeździak i Damian Skwarek uczniowie klasy III technikum w zawodzie technik 
logistyk awansowali do etapu okręgowego X Olimpiady Logistycznej. 

25. Michał Kożuch, Izabela Dębowska z klasy IV  technikum w zawodzie technik grafiki i poligrafii 
cyfrowej zdobyli wyróżnienie w X edycji ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – 
Bohaterowie Niezłomni” w kategorii prac multimedialnych. 

26. Gabriela Zając z klasy III technikum w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej zdobyła III 
m-ce w X edycji ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”  
w kategorii prac plastycznych za portret ołówkiem – „Ostoja”. 

27. Norbert Sierpień uczeń klasy I technikum w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej 
zdobył wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym” Koci świat”. 

28. Norbert Sierpień uczeń klasy I technikum w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej 
zdobył tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Rodzina w leśnym zakątku”, 
„Makulatura to nie śmieć”. 

29. Norbert Sierpień, Mateusz Buczek uczniowie klasy I technikum w zawodzie technik grafiki  
i poligrafii cyfrowej zdobyli tytuł laureata w  Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod 
nazwą „Mój monaster w Turkowicach”. 

30. Magdalena Borkowska uczennica klasy I technikum w zawodzie technik grafiki i poligrafii 
cyfrowej zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zabierz mnie tam 
wyobraźnią”. 

31. Karolina Gałązka z klasy II technikum w zawodzie technik ekonomista, Wysokińska Jolanta  
z klasy I technikum w zawodzie technik ekonomista, Urszula Sak z klasy II technikum  
w zawodzie technik ekonomista zajęły 8 miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych. 

32. Julia Bącik z klasy III technikum w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej zdobyła 
wyróżnienie w IV edycji konkursu fotograficznego „Grzyby skarby natury”. 

33. Norbert Sierpień uczeń klasy I technikum w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej 
zdobył wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Folkowy anioł”. 

34. Jolanta Wysokińska z klasy I technikum w zawodzie technik ekonomista oraz Kacper Osiński  
z klasy II technikum w zawodzie technik informatyk otrzymali wyróżnienie w VII 
Wojewódzkim Konkursie Gramatycznym  z Języka rosyjskiego „Sprawdź siebie”. 



35. Norbert Sierpień uczeń klasy I technikum w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej 
zdobył II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym za plakat „Stop przemocy”. 

36. Norbert Sierpień uczeń klasy I technikum w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej 
zdobył tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Uśmiechnięta buzia świata”. 

37. Julia Ponikowska z klasy III technikum w zawodzie technik spedytor II m- ce w Wojewódzkim 
Konkursie Tłumaczenia Poezji Obcojęzycznej w kategorii język niemiecki. 

38. Uczeń IV klasy Technikum Nr 3 kształcącym w zawodzie technik agrobiznesu Jan 
Domański uzyskał tytuł laureata w II edycji Programu Stypendialnego „Lider Wiedzy i Ochrony 
Środowiska”. 

39. Drużyna naszej szkoły w składzie: Kacper Beczek z kl. III TIb, Jakub Kryczka i Robert Zawadzki  
z kl. III TIa w zwyciężył w trzeciej edycji gry miejskiej „Przez Łuków śladami historii” 
zorganizowaną w ramach projektu „Patriotyzm na co dzień – Łuków 2020”. 

40. II miejsce Zespołu Szkół nr 3 w konkursie ,,Szkoła z Gigantami” organizowanym przez Szkołę 
Giganci Programowania. 

41. Dyplom i wyróżnienie dla Wiktorii Robert kl. I TCb  za udział w wystawie II Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego „Królewska Gra Szachy” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Najważniejsze wydarzenia w życiu szkoły/placówki w roku szkolnym 2020/2021: 

1. W październiku w ZS3 w związku z ogłoszeniem przez Sejm Roku 2020 – Rokiem Jana Pawła II 
oraz rocznicą pontyfikatu odbył się konkurs wiedzy o Janie Pawle II. 

2. W ramach cyklicznej akcji „ Znicz pamięci” - 30 października przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego z opiekunami zapalili symboliczne znicze na łukowskim cmentarzu 
wojskowym zakupione ze zbiórki przeprowadzonej wśród uczniów, w czasie kiedy zajęcia 
odbywały się jeszcze w trybie stacjonarnym. 

3. Udział uczniów szkoły  w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo „Upoluj swoją książkę”. 
4. W 102 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę młodzież naszej szkoły pod 

kierunkiem nauczycieli przygotowała wirtualną lekcje historii ukazującą walkę Polaków  
o odzyskanie tożsamości narodowej. 

5. Dyplom dla ZS3 za wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji  
„Szkoła do hymnu” 

6. ZS3 otrzymuje Certyfikat „Szkoła Myślenia Pozytywnego Pierwsze kroki – edycja 2020” 
7. ZS3 otrzymuje Certyfikat „Szkoła innowacji 2021” 
8. Certyfikat dla ZS3 za udział w Ogólnopolskim Konkursie Weltsprachen ABITUR 
9. Dyplom dla ZS3 za zajęcie I miejsca w rankingu szkół eliminacji okręgowych XLIV-2020/2021 

edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 
10. Technikum nr 3  zdobywa 2 m-ca w ramach ogólnopolskiej edukacyjnej akcji „Szkoła 

z Gigantami”  oraz 2 m-ce w konkursie dla Nauczycieli 
11. Certyfikat dla ZS3 potwierdzający udział w ogólnopolskim programie przeciwdziałania 

przyczynom przestępczości skierowanym do dzieci i młodzieży 
12. Udział uczniów i wyróżnienie w I edycji programu Złote Szkoły NBP pod hasłem: Giganci 

Finansów Osobistych 
13. Dyplom dla ZS3 za udział w 8 Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ZABIERZ MNIE TAM 

WYOBRAŹNIĄ 
14. Uczniowie ZS3 włączyli się w akcję „Ratujemy pszczoły”, która ma na celu zachęcić młodzież 

do uprawy roślin miododajnych oraz „zaadoptowania pszczoły”. 
15. Udział młodzieży w Ogólnopolskiej Kampanii edukacyjnej ”Czujka na straży twojego 

bezpieczeństwa”. 
16. Szkoła została zgłoszona do projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Gry komputerowe 

 i video”. 
17. W szkole rozpoczęto realizację projektu „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach 

systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim” 
18. Akcja upamiętniająca  sylwetki partyzantów antykomunistycznego podziemia -  Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych. Poszukiwania prawdy o postaciach Wyklętych podjęła się młodzież 
naszej szkoły realizując projekt historyczny, którego efektem są multimedialne i plastyczne 
prace uczniów. 

19. Udział ZS3 w akcji „Zawodowy strzał w10!” organizowanej przez Kuratorium Oświaty  
w Lublinie w dniach 22.03-26.03.03.2021. 

20. 21.03.2021 roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Wiosny. Z tej okazji ruszyła akcja 
#UważniNaWiosnę, której celem było propagowanie postawy uważności w życiu. 

21. 23 kwietnia w Zespole Szkół nr 3 obchodzono Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich!  
Z tej okazji odbył się konkurs  „POLEĆ KSIĄŻKĘ, KTÓRĄ PRZECZYTAŁEŚ”. 

22. Udział uczniów w ogólnopolskim programie „Złote Szkoły NBP”. Celem program jest 
popularyzacja wiedzy ekonomicznej w środowiskach szkolnych. 

23. Dnia 8 kwietnia, w związku ze Światowym Dniem Zdrowia, w naszej szkole został 
zorganizowany międzyszkolny konkurs języka angielskiego ‘Health Matters’ ‘,który poruszał 
tematykę związaną z obecną sytuacją na świecie. 



24. W ramach obchodów Święta Konstytucji 3-go Maja odbył się konkurs skierowany do uczniów 
klas 8 szkół ponadpodstawowych oraz uczniów klas 1-3 Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie  
na temat okresu panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

25. W czerwcu 2021 odbyły się  I Otwarte Mistrzostwa w Szachach.  
26. W czerwcu 2021 w szkole odbyło się szereg imprez z okazji obchodów ,,Dnia Patrona Szkoły”. 
27. Udział uczniów I edycji Olimpiady wiedzy o Technologii Żywności 
28. Udział uczniów w VII Wojewódzkim Konkursie Gramatycznym języka rosyjskiego 

 „Sprawdź siebie” 
29. Dyplom za udział szkoły w Programie „Lider wiedzy i ochrony środowiska” 
30. Dyplom i podziękowania dla opiekuna artystycznego Pani Agnieszki Czerskiej-Pawlak za udział 

uczniów w wystawie II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Królewska Gra Szachy”  
oraz w 8 Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ZABIERZ MNIE TAM WYOBRAŹNIĄ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Realizacja projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w roku szkolnym 
2020/2021 
 

1. "Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w Powiecie 
Łukowskim"; 

2. "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego  
w Powiecie Łukowskim"; 

3. Erasmus + Akcja 1. Mobilność edukacyjna "Zawodowo otwarci na Europę"; 
4. Erasmus + Akcja 1. Mobilność edukacyjna w sektorze  kształcenia i szkolenia zawodowe 

"Zawodowo otwarci na Europę2.0". 
 


