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

 

Najważniejsze osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2021/2022: 

1. Uzyskanie przez ZS3  tytułu Srebrnej Szkoły w Rankingu Techników miesięcznika Perspektywy 
2022. 

2. Stypendium Ministra Właściwego do Spraw Oświaty i Wychowania otrzymał: Beczek Kacper 

uczeń kl. 4TIb 

3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali: Gałązka Karolina kl. 3nEA, Osiak Alicja kl. 4TE 

4. Stypendia naukowe otrzymali następujący uczniowie: Kryczka Jakub kl. 4TIa, Kwaśny Adam  

kl. 4TL, Olszewska Gabriela kl. 3nŻ, Zielant Maciej kl. 4TL, Goliszewska Izabela kl. 4AL, 

Zawadzki Robert kl. 4TIa, Wysokińska Jolanta kl. 2TE, Janiszek Agnieszka kl. 4TE,  Ożarek 

Martyna kl. 3nEA, Buczek Mateusz kl. 2TCb, Lenk Bartosz kl. 3nIa, Malon Karolina kl. 4TE, 

Stępniewska Wiktoria kl. 4TE, Bącik Julia kl. 4TC, Dobrowolska Natalia kl. 4TC, Fijolek Izabela 

kl. 3TE, Fijołek Patrycja kl. 3TE 

5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich etapów olimpiad i konkursów, którzy otrzymali stypendia 

naukowe w ramach programu „Lubelska kuźnia talentów2021-2023”: Beczek Kacper kl. 4TIb, 

Kwaśny Adam kl. 4TL, Pietruszka Bartosz kl. 4TL, Świderski Szczepan Karol kl. 4TL, Wysokiński 

Dawid kl. 4TL, Zielant Maciej 4TL 

6. Kamil Ręcławowicz – uczeń klasy IV Technikum nr 3 w zawodzie technik agrobiznesu otrzymał 

stypendium ramach Programu Stypendialnego pt.: „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska”  

organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony i Środowiska w Lublinie oraz 

Kuratorium Oświaty w Lublinie pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Minister 

Klimatu i Środowiska. 

7. Stypendium artystyczne Marszałka Województwa Lubelskiego otrzymał  Norbert 

Sierpień, uczeń klasy 2TCa. Stypendium przyznano w kategorii „Najmłodszy twórca kultury”. 

8. Julia Dołęga uczennica klasy III technikum w zawodzie technik żywienia i usług 

gastronomicznych uzyskała tytuł laureata w etapie centralnym XLV edycji Olimpiady Wiedzy  

i Umiejętności Rolniczych w bloku technologia żywności. 

9. Kacper Beczek uczeń klasy IV technikum w zawodzie technik informatyk, Aleksandra Gryczka 
uczennica klasy III technikum w zawodzie technik informatyk, Izabela Kot uczennica klasy III 
technikum w zawodzie technik logistyk uzyskali tytuł finalisty w etapie centralnym  
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej im. mjr Marka Gajewskiego „Losy Żołnierza  
i Dzieje Oręża Polskiego. W bieżącym roku odbywa się ona pod hasłem „Od Obertyna  
do Wiednia” i obejmuje lata 1531 -1683 

10. Karolina Gryczon uczennica klasy IV technikum w zawodzie technik żywienia i usług 
gastronomicznych uzyskała tytuł finalisty w etapie centralnym XLV edycji Olimpiady Wiedzy  
i Umiejętności Rolniczych w bloku gastronomia. 

11. Małgorzata Kucharzak uczennica klasy III technikum w zawodzie technik ekonomista uzyskała 

tytuł finalisty w etapie centralnym XLV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych  

w bloku agrobiznes. 

12. Julia Bącik, Natalia Dobrowolska uczennice klasy IV technikum w zawodzie technik grafiki  
i poligrafii cyfrowej brały udział w etapie centralnym  w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy  
o Filmie i Komunikacji Społecznej.  

13. Wiktoria Adamczyk, Konrad Ostrowski, Małgorzata Kucharzak uczniowie klasy III technikum  

w zawodzie technik ekonomista brali udział w etapie okręgowym w VI edycji Olimpiady 

Statystycznej. 



14. Bartosz Makowski, Marta Robak, Marta Lendzion, Piotr Grochowski, Nikola Włodarczyk, 

Natalia Jaworska uczniowie klasy III technikum w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

brali udział w etapie okręgowym w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. 

15. Osiak Alicja, Smyk Patrycja, Mrozowska Marta, Sopyła Angelika, Żondełek Emilia  uczennice 
klasy IV technikum  w zawodzie technik ekonomista oraz  Anna Juszczyńska, Olga Smyk , Maja 
Wolny  uczennice klasy III technikum w zawodzie technik ekonomista brały udział w etapie 
okręgowym w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. 

16. Kamil Ręcławowicz uczeń klasy IV technikum w zawodzie technik agrobiznesu brał udział  

w etapie okręgowym  XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcja 

zwierzęca. 

17. Paweł Piotrowicz, Szymon Jędrych uczniowie klasy IV technikum w zawodzie technik 

agrobiznesu brali udział w etapie okręgowym  XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 

Rolniczych w bloku produkcja roślinna. 

18. Natalia Król uczennica klasy III technikum w zawodzie technik ekonomista brała udział  

w etapie okręgowym  XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku agrobiznes. 

19. Wioleta Przybysławska uczennica klasy III technikum w zawodzie technik żywienia i usług 

gastronomicznych brała udział  w etapie okręgowym  XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 

Rolniczych w bloku gastronomia. 

20. Arkadiusz Goławski uczeń klasy III technikum w zawodzie technik agrobiznesu oraz Adrian 

Ochmański uczeń klasy IV technikum w zawodzie technik agrobiznesu brali udział w etapie 

okręgowym  XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku mechanizacja. 

21. Aleksandra Krasuska uczennica klasy IV technikum  w zawodzie technik żywienia i usług 

gastronomicznych brała udział w etapie okręgowym  XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 

Rolniczych w bloku technologia żywności. 

22. Kacper Borkowski Izabela Goliszewska, Karolina Przeździak i Damian Skwarek uczniowie klasy 
IV technikum w zawodzie technik logistyk brali udział w etapie okręgowym Olimpiady 
Logistycznej. 

23. Cybulak Jakub, Łukasik Bartłomiej, Męczyńska Eliza, Patkowska Julia uczniowie klasy IV 
technikum w zawodzie technik spedytor brali udział w etapie okręgowym Olimpiady 
Znajomości Afryki. 

24. Jolanta Wysokińska uczennica klasy II technikum w zawodzie technik ekonomista oraz 

Bartosz Mikusek uczeń klasy III technikum w zawodzie technik logistyk brali udział w etapie 

diecezjalnym XXXII Olimpiady Teologii Katolickiej, której hasło brzmi: „Oblicza Miłosierdzia  

w nauczaniu i praktyce kościoła”. 

25. Norbert Sierpień uczeń klasy II technikum w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej brał 

udział w etapie międzynarodowym w XIX konkursie Plastycznym Dzieci i Młodzieży Tęczowy 

Kalendarz. 

26. Norbert Sierpień uczeń klasy II technikum w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, 

Michał Szymanek, Adrian Celiński uczniowie klasy I technikum w zawodzie technik 

informatyk, Ksenia Filipiuk uczennica technikum w zawodzie technik logistyk, Gabriel Okoń 

uczeń klasy III technikum w zawodzie technik informatyk zdobyli tytuły laureatów w etapie 

ogólnopolskim w XI konkursie „Żołnierze wyklęci-bohaterowie niezłomni”. 

27. Norbert Sierpień uczeń klasy II technikum w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajął 

1 m-ce w etapie ogólnopolskim w konkursie Plastycznym „Pocztówka z wakacji”. 

28. Norbert Sierpień uczeń klasy II technikum w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajął 

1 m-ce w etapie ogólnopolskim w   Konkursie Plastycznym, Fotograficznym „Halo, Tu 

Tuwim!”. 

29. Norbert Sierpień uczeń klasy II technikum w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajął 

1 m-ce w etapie ogólnopolskim w Konkursie Plastycznym „Konik polny i mrówka”. 



30. Norbert Sierpień uczeń klasy II technikum w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajął 

2 m-ce w etapie ogólnopolskim w   Konkursie Plastycznym „Zabawa z mistrzami pędzla”. 

31. Norbert Sierpień uczeń klasy II technikum w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

zdobył wyróżnienie w etapie ogólnopolskim w   Konkursie Plastycznym „Grafika”. 

32. Norbert Sierpień uczeń klasy II technikum w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

zdobył wyróżnienie w etapie ogólnopolskim w   Konkursie Plastycznym „Prawa dziecka”. 

33. Norbert Sierpień uczeń klasy II technikum w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

zdobył wyróżnienie w etapie ogólnopolskim w II  Konkursie Plastyczno-Fotograficznym Koci 

Świat „Dom bez kota to głupota”. 

34. Norbert Sierpień uczeń klasy II technikum w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

zdobył kwalifikacje do wystawy w etapie ogólnopolskim w  XVIII Konkursie Plastyczny z cyklu 

„Kwiaty późnego lata i jesieni”. 

35. 2 m-ce dla Zespołu Szkół nr 3 w etapie ogólnopolskim w Młodzieżowym Turnieju 

Motoryzacyjnym. 

36. Kamila Machnio uczennica klasy IV technikum w zawodzie technik ekonomista zajęła 3 

miejsce w etapie ogólnopolskim konkursu dla młodzieży szkolnej Polski Wschodniej. 

37. Marta Mrozowska uczennica klasy IV technikum w zawodzie technik ekonomista zajęła 4 

miejsce w etapie ogólnopolskim konkursu dla młodzieży szkolnej Polski Wschodniej. 

38. Angelika Sopyła uczennica klasy IV technikum w zawodzie technik ekonomista zajęła 5 

miejsce w etapie ogólnopolskim konkursu dla młodzieży szkolnej Polski Wschodniej. 

39. Dziewięciu uczniów Zespołu Szkół nr 3 brało udział w etapie ogólnopolskim w Europejskim 

Konkursie Statystycznym. 

40. Bartosz Wilczyński uczeń klasy II technikum w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, 

Karolina Gałązka uczennica klasy III technikum w zawodzie technik ekonomista brali udział  

w etapie ogólnopolskim w XI konkursie „Żołnierze wyklęci-bohaterowie niezłomni”. 

41. Weronika Celińska-Janowicz uczennica klasy III technikum w zawodzie technik grafiki  

i poligrafii cyfrowej, Mateusz Mućka uczeń klasy II technikum w zawodzie technik 

agrobiznesu, Jakub Sulej uczeń klasy III technikum w zawodzie technik logistyk zajęli 3 m-ce 

oraz tytuł laureata w etapie wojewódzkim w XIV konkursie ekologiczno-regionalnym 

„Lubelszczyzna – moja mała ojczyzna” pt. „Lubelskie lasy”. 

42. Dagmara Nurzyńska uczennica klasy II technikum w zawodzie technik grafiki i poligrafii 

cyfrowej zajęła w etapie wojewódzkim 1 m-ce w konkursie języka angielskiego ENGLISH ACE 

2022. 

43. Kacper Nowosielski uczeń klasy I technikum w zawodzie technik informatyk, Krzysztof Majek 

uczeń klasy II technikum w zawodzie technik agrobiznesu zajęli 1 m-ce w etapie 

wojewódzkim w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w podnoszeniu ciężarów – Zamość 

2022. 

44. Norbert Sierpień uczeń klasy II technikum w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajął 

2 m-ce w etapie wojewódzkim  w Konkursie Plastycznym „Ulubieńcy zamojskiego ZOO”. 

45. Martyna Ożarek, Kinga Wróblewska uczennice klasy III technikum w zawodzie technik 

ekonomista oraz Norbert Muszyński uczeń klasy IV technikum w zawodzie technik logistyk 

zajęli 2 m-ce w etapie wojewódzkim w X Konkursie Demograficzno-Statystycznym „Sigma 

Kwadrat”. 

46. Weronika Celińska-Janowicz uczennica klasy III technikum w zawodzie technik grafiki  

i poligrafii cyfrowej zajęła 3 m-ce w etapie wojewódzkim w II konkursie fotograficznym 

„Zjawiska przyrodnicze”. 

47. Norbert Sierpień uczeń klasy II technikum w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

zdobył wyróżnienie w etapie wojewódzkim w XXX  Konkursie Plastycznym i Literackim „Moje 

Boże Narodzenie”. 



48. Jakub Burdach uczeń klasy I technikum w zwodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajął  

7 m-ce w etapie wojewódzkim w reprezentowaniu szkoły w zawodach pływackich. 

49. Karolina Gałązka, Urszula Sak uczennice klasy III technikum w zawodzie technik ekonomista, 

Jolanta Wysokińska uczennica klasy II technikum w zawodzie technik ekonomista brały udział 

w etapie wojewódzkim  w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach 

społecznych”. 

50. Norbert Sierpień uczeń klasy II technikum w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej brał 

udział  w etapie wojewódzkim w wystawie X Konkursu Plastycznego i Literackiego „Mój  

Anioł”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Najważniejsze wydarzenia w życiu szkoły/placówki w roku szkolnym 2021/2022: 

1. Dyplom dla ZS3 za udział w akcji ”Szkoła pamięta” mająca na celu pielęgnowanie pamięci  
o naszych przodkach i pogłębianie wiedzy o polskiej historii. 

2. Certyfikat dla ZS3 w Łukowie oraz tytuł „Szkoła myślenia pozytywnego 2021” 
3. Dyplom dla ZS3  za wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Szkoła  

do hymnu” 
4. Dyplom dla ZS3 za udział w akcji „Razem na Święta” 
5. Dyplom dla Norberta Sierpnia ucznia kl. II TCa za udział w konkursie „Wiem jak w banku. 

Wszystko o pieniądzu”  
6. Podziękowanie dla pani Agnieszki Czerskiej-Pawlak za zaangażowanie i przygotowanie  

z uczniami prac na XVIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego z cyklu „Kwiaty”  
pt. Kwiaty późnego lata i jesieni” 

7. Podziękowania dla Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Zespołu Szkół nr 3 za uczestnictwo 
Dniach Otwartych na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

8. Podziękowanie dla ZS3 za udział w Ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka  
9. Podziękowania dla ZS3 za udział w akcji – publiczna zbiórka do puszek PCK na rzecz 

potrzebujących na Ukrainie 
10. Dyplom dla pani Danuty Kozakiewicz oraz ZS3 za szczególne zasługi w dziedzinie popularyzacji 

wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. 
11. 29 września 2021 roku w Rektoracie Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego  

w Siedlcach JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina i Anna Pietrzak Dyrektor ZS3 podpisali 
umowę o współpracy. Porozumienie miało na celu współpracę naukowo-dydaktyczną,  
w ramach której w ZS3 powstaną klasy patronackie w zawodach technik agrobiznesu  
i technik ekonomista. Uczniowie szkoły  brali udział w lekcjach akademickich i warsztatach 
prowadzonych przez wykładowców UPH. Ważnym elementem współpracy była także 
realizacja wspólnych projektów studencko – uczniowskich. Funkcję Koordynatora szkolnego 
pełniła Pani Ewa Rzymowska. 

12.  W kwietniu zostało oddane do użytkowania nowo wybudowane skrzydło. 
13. Nominacje dla p. Mariusza Narejko, p. Michała Świdra, p. Arkadiusza Koboja nauczycieli ZS3 

w plebiscycie edukacyjnym Kuriera Lubelskiego NAUCZYCIEL NA MEDAL 
14.  Uczniowie ZS3 głosowali na ulubioną piosenkę w konkursie The Voice of Reymont.  
15. Z okazji Europejskiego Dnia Języków w ZS3 odbył się konkurs na plakat „ Ludzie Europy i ich 

dokonania” 
16. W ZS3 odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
17. Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie „Mamy Niepodległą” w ramach obchodów 

103 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości”. 
18. W ZS3 odbył się Dzień Chłopaka.  Z tej okazji dziewczęta  złożyły najserdeczniejsze życzenia 

Wszystkim Chłopcom. 
19. W ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Edukacja, kwalifikacje  

i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim” 
odbywały się dla uczniów kursy: dla uczniów klas informatycznych – Projektowanie stron 
www, dla ekonomistów – Kadry i płace, logistycy uczestniczą w kursie - Operator wózka 
widłowego, agrobiznes – Uprawnienia na kombajn, a uczniowie z klas żywienia w kursie 
Carvingu oraz kursie Barman.  

20. Nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim projekcie „Misja: Informujesz = Ratujesz”. 
Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest Klub Honorowych Dawców Krwi „Ostoja”  
w Łukowie, zrzeszony w Stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej. 

21. 26 października 2021 roku uczniowie klasy III technik ekonomista w ramach projektu, który 
ma na celu rozwijanie współpracy naukowo-edukacyjnej uczestniczyli w lekcjach 



akademickich i warsztatach edukacyjnych na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym  
w Siedlcach. 

22. Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Ministerstwa 
Edukacji i Nauki #SzkołaPamięta, której celem jest upamiętnienie ważnych rocznic, wydarzeń 
i postaci historycznych oraz dzielenia się tym w mediach: 

 we wrześniu uczniowie przygotowali montaż słowno-muzyczny, który został 
przedstawiony podczas inauguracji nowego roku szkolnego oraz gazetkę ścienna 
upamiętniającą 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej 

 w październiku młodzież uczestniczyła w lekcji historycznej w Muzeum Powstania 
Warszawskiego na podstawie której została opracowana prezentacja multimedialna 
„Powstańcza Warszawa”, która będzie wykorzystywana podczas zajęć lekcyjnych dla 
upamiętnienia bohaterów powstania 

 uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili cmentarz św. Rocha oraz łukowski cmentarz 
wojskowy na ulicy Strzelniczej, gdzie uczcili pamięć o bohaterach i zapalili 
symboliczne znicze w ramach  akcji „Znicz pamięci”. 

23. Biblioteka szkolna po raz kolejny zapraszała do udziału w ogólnopolskiej akcji promującej 
czytelnictwo „Czytaj PL”. 

24. Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” dla województwa lubelskiego 
25. Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas pierwszych „Wsparcie i edukacja – młodzieżowa 

profilaktyka” 
26. 21 listopada 2021 roku obchodziliśmy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Z tej okazji w naszej 

szkole został przeprowadzony plebiscyt, którego celem było wyłonienie najbardziej 
pomocnych, przyjacielskich osób ze społeczności uczniowskiej. 

27. Nasza szkoła brała udział w projekcie „Kreatywnie w przedsiębiorczość”.  
W projekcie uczestniczyło dziesięciu uczniów oraz trzech nauczycieli. 

28. ZS3 brał udział w projekcie „Lekcja:Enter” 
29. W naszej szkole odbyły się zajęcia seminaryjne dla nauczycieli „Uzależnienia i zachowania 

ryzykowne w świecie nastolatka” 
30. W szkole realizowany był program „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężenie 

przemocy i agresji w szkole”. Głównym celem programu jest przeciwdziałanie agresji i innym 
patologicznym zachowaniom młodzieży w szkole. 

31. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczniowie ZS3 brali udział w konkursie „Najpiękniejsza 
ozdoba świąteczna bożonarodzeniowa”. 

32. W ZS3 odbyła się akcja „Kartka dla Seniora”.  
33. Młodzież brała udział w zajęciach psychoedukacyjnych nt. idei mediacji, strategii 

komunikacyjnych sprzyjających porozumieniu. 
34. Młodzież naszej szkoły brała udział w warsztatach językowych online organizowanych przez 

uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. 
35. 14 lutego jest powszechnie znany jako walentynki, inaczej dzień zakochanych. Z tej okazji  

w naszej szkole, z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego uczniowie naszej szkoły przygotowali 
krótki filmik z tego wyjątkowego dnia. 

36. W związku z sytuacją na Ukrainie, nasza szkoła przyłącza się do pomocy naszym sąsiadom  
zza granicy poprzez zbiórkę potrzebnych rzeczy. 

37. W dniu 11.02.2022 uczennice naszej szkoły wraz z opiekunem Panią Joanną Gawłowicz udały 
się w podróż do słonecznej Hiszpanii, aby odbyć czterotygodniowe praktyki zawodowe. 
Wyjazd ten odbył się w ramach projektu realizowanego przez ZS nr 3 w Łukowie: „Zawodowo 
otwarci na Europę”, w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów  
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków POWER na 
zasadach programu Erasmus+.  

38. Nasza szkoła brała udział w akcji „Tydzień wyboru drogi kształcenia!” Uczniowie i ich Rodzice  
mieli możliwość skontaktowania się telefonicznego z doradcami zawodowymi.  



39. W marcu młodzież naszej szkoły wybrała się na wycieczkę do Warszawy. Uczniowie zwiedzali 
Muzeum Wojska Polskiego. 

40. Udział uczniów naszej szkoły w wykładach on-line zorganizowanych w ramach NOCY 
BIOLOGÓW przez UW  z zakresu „Dlaczego mycie rąk jest ważne?”, „Jak wyhodować sałatę 
na marsie?”, „Kleszcze i smart fony – czy  jest się czego bać?”  

41. 5 kwietnia 2022r. w naszej szkole została zorganizowana terenowa akcja oddawania krwi.  
Na teren szkoły przyjechał krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa z Lublina, w którym uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy mogli wziąć 
udział w akcji. Krwiodawcy nie zawiedli i po raz kolejny udowodnili, że oddawanie krwi jest 
szlachetnym, bezinteresownym działaniem na rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego 
człowieka. 

42. W sobotę, 23 kwietnia 2022 roku od godziny 9.30 do 14.00 odbył się Dzień Otwarty Szkoły. 
43. Zespół Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie był gospodarzem dużej imprezy szachowej: 

II Otwartych Mistrzostw ZS nr 3 i Mistrzostw Szkół Średnich w Szachach. 
44. Uczeń ZS3 przeprowadził zajęcia edukacyjne na temat służby i zakresu działania Ochotniczej 

Straży Pożarnej. Uczeń od kilku lat pełni ochotnicza służbę w jednostce Krajowego Systemu 
Ratowniczo Gaśniczego w Fiukówce. 

45.  W ZS3 odbyła się Akcja społeczno-edukacyjna „Żonkil” podtrzymująca pamięć o osobach 
żyjących i walczących w getcie warszawskim. 

46. Odbył się w naszej szkole I bieg Reymonta  oraz konkurs pt. Reymont miał talent. „Reymont” 
miał talenty na przypadający w czerwcu Dzień Patrona Szkoły. 

47. Uczniowie ZS3  kształcący się w zawodzie Technik grafiki i poligrafii cyfrowej od 02 maja brali 
udział w zagranicznych praktykach zawodowych we włoskim Rimini. Projekt „Zawodowo 
otwarci na Europę 2.0” realizowany jest w ramach programu Erasmus+ 

48. Uczniowie klas 2TI i 3nIb uczestniczyli w projekcie eTwinning „My future profession”. 
49. Na początku maja młodzież uczestniczyła w wycieczce do Wielkopolski. 
50.  Uczniowie naszej szkoły odbyli  praktyki zawodowe w firmach graficznych i poligraficznych 

we włoskim Rimini. Odwiedzili Florencję – stolicę Toskanii. 
51. Nasza szkoła bierze udział w „Światowym Dniu Bez Papierosa” 
52. Pozyskanie przez  bibliotekę ZS3 funduszy na zakup książek z Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 
53. Włączenie się w akcję projektu MEN „Leśna szkoła z klimatem” 
54. W naszej szkole odbyły się zajęcia interaktywne dla przedszkolaków.  
55. 15 czerwca 2022 r. p. Stanisław Puch - Dyrektor PUP w Łukowie i p. Anna Pietrzak -Dyrektor 

ZS nr 3 Łukowie podpisali porozumienie dotyczące współpracy w zakresie poradnictwa 
zawodowego w związku z realizowanym programem "Gwarancja dla młodzieży" zawarte 
pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Łukowie a Zespołem Szkól nr 3 im. Wł. St. 
Reymonta w Łukowie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Realizacja projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w roku szkolnym 
2021/2022: 
 

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". 
 
 
 
 
 
 


