Sukcesy uczniów „Budowlanki”
W dniach 15 – 17 kwietnia w Gdańsku odbył się Finał Centralny XXXIV Olimpiada Wiedzy i
Umiejętności Budowlanych, w którym wzięło udział 82 uczestników z 38 szkół z całej Polski.
„Budowlankę” reprezentował Damian Czerwik z klasy IV TBa, który uzyskał tytuł Finalisty XXXIV
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Oprócz dyplomu i nagród rzeczowych Damian
otrzymuje na świadectwie ukończenia szkoły celujące oceny z przedmiotów zawodowych objętych
programem Olimpiady. Ponadto ma już teraz gwarancję wstępu na kierunek budownictwo oraz
kierunki pokrewne większość uczelni wyższych w Polsce z pominięciem postępowania
rekrutacyjnego. W olimpiadzie wyróżniono także całą szkołę, która zajęła III miejsce w okręgu
warszawskim.
Tytuł finalisty, ale w Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej otrzymał także Wojciech
Chodorowski kształcący się w „Budowlance” w zawodzie technik geodeta.
Olimpiada przebiegała w trzech etapach. W październiku 2020 roku do zawodów przystąpiło ponad
70 szkół z całej Polski, z których wyłoniono 25 zespołów do etapu międzyszkolnego. W dniach 27-29
maja 2021r. w Rzeszowie nastąpiło rozstrzygnięcie olimpiady. W wyniku rywalizacji drużynowej i
indywidualnej uczeń ZSPiPO-W nr 3 zakwalifikował się do finału centralnego olimpiady.
- Zadania konkursowe obejmowały wiedzę praktyczną i teoretyczną wykraczającą poza program
nauczania. Szczególnie ciekawym zadaniem było porównanie obliczeń pola powierzchni na
elipsoidzie obrotowej z polem na płaszczyźnie – relacjonuje Edyta Wiernicka, dyrektor
„Budowlanki”.
Z dużymi sukcesami szkoła zakończyła także udział w ogólnopolskim konkursie instalacyjnym
„Bosch Termotechnika Szkoli”. Uczniowie II klasy technikum inżynierii sanitarnej Oskar Justyna
oraz Damian Wójcik wywalczyli odpowiednio II i III miejsce w Polsce, a „Budowlanka” zajęła III
miejsce w klasyfikacji generalnej.
- Do naszego sukcesu oprócz Oskara i Damiana przyczynili się uczniowie III klasy Technikum
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: Alicja Dąbrzalska, Julia Kowalska, Adrian Morawski,
Karolina Stonoga, Piotr Turek a także uczniowie Branżowej szkoły I stopnia, kształcący się w
zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych – wylicza dyrektor Wiernicka.
Konkurs dotyczył wiedzy z nowoczesnych technologii grzewczych, mianowicie kotłów gazowych,
pomp ciepła oraz rekuperacji. Przygotowania oraz testy odbywały się przez cały rok
szkolny. Nagrodami dla laureatów są elektronarzędzia firmy Bosch a także dodatkowe szkolenia z
zakresu nowoczesnych instalacji grzewczych. Z kolei nagrodą główną dla szkoły jest kocioł gazowy
marki Bosch wraz z osprzętem na kwotę 8 tys. zł.
*****
Galeria zdjęć:
- zdjęcia od nr 1 do nr 18: uczniowie "Budowlanki" w trakcie olimpiad i konkursów ogólnopolskich.

