FAQ ZSK
1.

Czym jest technikum?

Technikum to szkoła średnia łącząca ze sobą kształcenie średnie z kształceniem zawodowym zależnym od
wybranego kierunku. W naszej szkole funkcjonują dodatkowo zajęcia specjalizacyjne, których głównym
celem jest rozwijanie waszych pasji, zdobywanie portfolio, i doświadczenia do pracy w branży. Oznacza to,
że wasza edukacja dzieli się na 3 główne elementy – program ogólnokształcący, zawodowy i
specjalizacyjny. Kształcenie ogólne kończy się maturą w ostatniej klasie. Kształcenie zawodowe składające
się z kwalifikacji (INF.02, INF.03 oraz AUD.02, AUD.05) kończą się egzaminem. Jedynie zaliczenie
WSZYSTKICH kwalifikacji danego kierunku gwarantuje uzyskanie tytułu technika

2.

Czy w szkole muszę nosić maseczkę?

Maski są obowiązkowe we wszystkich przestrzeniach wspólnych, również na lekcjach, chyba że zachowany
jest odstęp 2m.

3.

Gdzie kończy się teren szkoły?

Teren szkoły obejmuje budynek numer 52 oraz trawnik z ławkami przed nim. Wyjścia do kiosku, Biedronki
czy “na kebaba” są traktowane jako ucieczka ze szkoły. Takie ucieczki wpłyną na waszą ocenę z zachowania
na koniec roku/semestru.

4.

Źle się czuję, co robić?

Kiedy poczujesz się gorzej poinformuj o tym nauczyciela i zgłoś się do Biura Szkoły. Pani Magda zmierzy Ci
temperaturę i wezwie rodziców. Gdy się zranisz, pamiętaj, że w pokoju nauczycielskim znajduje się
apteczka.

5.

Czym są różowe skrzyneczki w damskich toaletach?

Znajdują się w nich ogólnodostępne środki higieniczne w myśl idei “Weź, jeśli potrzebujesz. Podziel się, jeśli
masz nadmiar.” Dbaj o nią, bo jej zawartość może ci się kiedyś przydać.

6.

Czy mogę wychodzić do toalety w czasie lekcji?

Zabronione jest wychodzenie z klasy w trakcie zajęć lekcyjnych. Wszystkie przerwy trwają minimum 10
minut, co w większości przypadków wystarczy na skorzystanie.

7.

Czy posiadamy bibliotekę / czytelnie szkolną?

W budynku na 4 piętrze znajduje się Biblioteka oraz Czytelnia, dostępna dla uczniów ZSK. Możecie
wypożyczyć tam książki przydatne do nauki i pozwalające rozwijać swoje pasje.

8.

Gdzie znajdę salę nr. (…) / szatnie?

W piwnicy znajdują się pracownie eksploatacji komputerów oraz bufet (Sale "zerówki"). Na parterze znajdują się:
biuro szkoły (110), pokoje nauczycielskie (112, 113), pokoje dyrekcji (109, 115) oraz sale lekcyjne (Sale "setki"). Na
pierwszym piętrze znajdują się głównie pracownie komputerowe, a na drugim sale audytoryjne. Na piętrze 4 znajdują
się głównie sale wykładowe. Na piętrze piątym znajduje się studio fotograficzne. Nie posiadamy szatni w szkole, ale
każda sala wyposażona jest w wieszaki, na których możemy zostawić swoje kurtki i płaszcze.

9. Z czym powinienem udać się do Wychowawcy?
Do wychowawcy zgłaszamy się w sprawie nieobecności, prywatnych lub klasowych problemów, spóźnień na zajęcia, i
ze wszystkim innym co leży na duszy. Jeżeli wychowawca nie jest dostępny, zawsze możesz pójść ze swoim
problemem “wyżej” do wicedyrektora lub samego dyrektora. Pamiętaj jednak, że to wychowawca powinien być
twoim pierwszym pomocnikiem w sprawach ogólnoszkolnych!

10.

Z czym powinienem udać się do Wicedyrektora?

Do Wicedyrektora zgłaszamy się w przypadku nieobecności nauczyciela, w sprawach organizacyjnych szkoły
oraz problemów z dziennikiem.

11.

Z czym powinienem udać się do Dyrektora?

Jeżeli posiadasz pomysł na ciekawy przedmiot lub kurs albo uważasz, że warto wprowadzić zajęcia z danego
oprogramowania, a nie uzyskasz pomocy od swojego wychowawcy, to zgłaszamy się do niego.

12.

Z czym powinienem udać się do Sekretariatu?

W sekretariacie załatwimy sprawy formalne takie jak wyrobienie legitymacji szkolnej, zapomniane dane do
logowania, brak maseczki czy uzyskanie ważnych zaświadczeń. W sekretariacie znajdują się także
termometry.

13.

Czym są ZOW, Statut Szkoły?

Są to najważniejsze dokumenty wewnątrzszkolne określające prawa i obowiązki uczniów oraz nauczycieli
obowiązujące w Technikum Kreatywnym. Pliki te znajdują się do wglądu na stronie szkoły (ZOW – Zasady
Oceniania Wewnątrzszkolnego, Statut Szkoły, kalendarz roku szkolnego, i inne.)

14.

Czy w szkole funkcjonuje Bufet?

W piwnicy na poziomie “zerówek”, znaleźć można bufet, w którym kupić możemy jedzenie, przekąski, oraz
napoje. Możliwe jest także wykupienie abonamentu na obiady.

15.

Gdzie znajdę Psychologów i Nauczycieli?

Pokoje nauczycielskie znajdują się na pierwszym piętrze w salach 112, 113. W sali 112 znajduje się pokój
Pań psycholożek.

16.

Czy mam obowiązek noszenia identyfikatora?

Na terenie szkoły, obowiązek noszenia identyfikatorów obejmuje zarówno uczniów, pracowników szkoły,
jak i wszystkich nauczycieli.

17.

Szukam Pana/i (…), gdzie go/ją znajdę?

Jeśli próbujesz znaleźć jakiegoś nauczyciela, w pierwszej kolejności sprawdź czy nie ma go w pokoju
nauczycielskim lub czy nie dyżuruje teraz na korytarzu. Jeżeli go nie znajdziesz, spytaj na portierni o wzięty
przez niego klucz (niezbędne jest do tego nazwisko poszukiwanego nauczyciela).

18.

Gdzie znajdę swój plan lekcji?

Plany lekcji znajdziemy w elektronicznym dzienniku, na stronie szkoły oraz na tablicach informacyjnych w
szkole.

19.

Czy mogę korzystać z telefonu na lekcji?

W trakcie lekcji funkcjonuje zakaz używania telefonów. Te powinny zostać oddane do drewnianego koszyka,
który znajduje się na biurku nauczyciela. Z telefonów korzystać można jedynie w przypadkach, w których
zezwoli nam na to nauczyciel prowadzący zajęcia. Telefony oddane do koszyka można odebrać w momencie
zakończenia się lekcji. Nauczyciel może nie egzekwować korzystania z koszyczków, ale zakaz korzystania z
telefonów na lekcji obowiązuje niezależnie od tego czy nauczyciel zebrał telefony czy nie.

20.

Po czym poznam, że zaczęła się lekcja?

W naszej szkole nie ma dzwonków. Oznacza to, że w gestii nauczycieli jak i uczniów jest kontrolować, kiedy
zaczynają i kończą się przerwy. Jeśli nie masz pewności, na którą godzinę masz lekcję - sprawdź swój plan
lekcji! Godziny wszystkich zajęć są tam zamieszczone. Przypominamy też, że każda sala wyposażona jest w
zegar.

21.

Przegapiłem/łam początek lekcji. Co robić?

Spóźnienia na lekcje są uznawane do 15 minut od rozpoczęcia zajęć, po tym czasie nauczyciel nie poprawi
wam nieobecności. Wasz rodzic musi usprawiedliwić waszą nieobecność maksymalnie do dwóch tygodni od
odbycia się zajęć, na których was nie było. Nieobecności nieusprawiedliwione wpływają negatywnie na
ocenę z zachowania. Pamiętaj, aby wchodząc spóźnionym nie zakłócać toku lekcji, zgłoś się do nauczyciela
po lekcji bądź w trakcie przerwy – to w Twoim interesie jest, aby otrzymać obecność na lekcji.

Czy na terenie szkoły znajdują się jedynie uczniowie i
pracownicy szkoły?

22.

W naszym budynku poza Technikum Kreatywnym znajduje się także Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
oraz inne instytucje, wynajmujące biura w pomieszczeniach budynku. Oznacza to, że czasem na korytarzach
spotkać możecie studentów i ich wykładowców oraz osoby z zewnątrz.

Co mam zrobić, jeżeli loguje się na szkolne konto po
raz pierwszy?

23.

W waszych pakietach startowych otrzymaliście informacje jak przebiega pierwsze logowanie na wasze
konta. Nie martwcie się jednak, jeżeli nie do końca zrozumieliście polecenia – na najbliższych zajęciach na
pewno wszyscy będziecie się wspólnie na nie logować.

24.

Czy szkoła posiada licencje programu (…)?

Nasze technikum dysponuje szeroką gammą licencji do najróżniejszych programów, z których niemal
wszystkie dostępne są dla naszych uczniów. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy też dokupić nowe licencje,
do programów, które nasi uczniowie uznają za kluczowe dla swoich projektów. Jeśli zaś chcesz skorzystać z
licencji, do której już mamy dostęp - instrukcje ich aktywacji znajdziesz na naszej stronie internetowej!

25.

Czy mogę skorzystać z pracowni?

Jeśli chcesz skorzystać z jednej z pracowni w naszej szkole, zgłoś wcześniej taką chęć do swojego
wychowawcy lub nauczyciela przedmiotowego, który może udzielić ci dostępu do owej pracowni. Z
pracowni możecie również korzystać po zajęciach.

26.

Co to Samorząd Uczniowski?

Samorząd Uczniowski jest reprezentantem ogółu szkoły. Celem działań samorządu uczniowskiego jest
zachęcanie uczniów do podejmowania i realizowania zadań sprzyjających rozwojowi szkoły, dbanie o dobre
imię szkoły, o kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji, obrona praw ucznia, i czuwanie nad
przestrzeganiem przez uczniów obowiązków szkolnych, kształtowanie podstaw tolerancji, poczucia
odpowiedzialności i chęci niesienia pomocy innym ludziom. W skrócie - organizacja zrzeszająca uczniów i
realizująca ciekawe projekty.

27.

Kim jest Lider Zawodowy, Opiekun Specjalizacyjny?

W naszej szkole posiadamy dwa zawody. Technika informatyka oraz Technika fotografii i multimediów. Oba
zawody posiadają nauczyciela odpowiedzialnego za sprawy z nim związane takie jak egzaminy zawodowe
czy praktyki. Liderem zawodu Informatyków jest Pan Maciej Godniak, a liderką Fotografii i Multimediów
jest Pani Ola Hojczyk. Posiadamy także opiekunów specjalizacji, którymi są Paulina Kucharczyk (Tworzenie
Gier), Ewelina Karabowicz (Grafika Komputerowa), Ola Hojczyk (Fotografia Kreatywna), Joanna Bajerska
(Animacja Komputerowa).

28.

Mam braki w wiedzy. Co robić?

Każdy nauczyciel ma w obowiązku wyznaczyć minimum jeden termin konsultacji, ale najlepiej jest się
dogadać z nimi indywidualnie by dać znać że potrzebujemy ich pomocy.

