Ingardena uchwalonego przez Sejm RP. Ślubowanie uświetnili swoją obecnością: Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Krakowa Sławomir Pietrzyk, Przewodniczący Rady Dzielnicy
III Prądnik Czerwony Piotr Moskała i dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa Ewa Całus.

Inauguracja 200-lecia istnienia szkoły
na Prądniku Czerwonym

Dzień Edukacji Narodowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 na Prądniku Czerwonym, zlokalizowanego przy
ul. Kazimierza Odnowiciela 2, był bardzo ważny. Dotychczasowe Gimnazjum nr 9 przekształciło się w reaktywowaną
Szkołę Podstawową nr 60 im. Stanisława Wyspiańskiego,
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Młodzież szkolna w Urzędzie Miasta Krakowa. Fot. ZSO nr 13

Uroczystości w Urzędzie Miasta Krakowa. Fot. ZSO nr 13

tworząc zespół szkół wraz z XXXI Liceum Ogólnokształcącym im. Romana Ingardena. W nowym roku szkolnym w liceum otwarto cztery klasy pierwsze o profilach informatycznych, a w szkole podstawowej powstała klasa pierwsza.
14 października 2019 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa
odbyło się uroczyste ślubowanie wszystkich tych klas pierwszych i zainicjowane zostały obchody 200-lecia istnienia
szkoły na Prądniku Czerwonym oraz obchody Roku Romana

Dyrektor ZSO nr 13 Łukasz Pająk, prowadząc uroczystość,
w swoim przemówieniu przedstawił krótko zebranym 200-letnią tradycję szkół Prądnika Czerwonego, a o obecnej chwili
powiedział m.in.: To wielka tradycja, ale staramy się być nowocześni. Profile obecnych klas XXXI LO są związane z programowaniem oraz grafiką komputerową, a uczniowie klasy pierwszej
szkoły podstawowej intensywnie uczą się języka angielskiego.
O przedsięwzięciach związanych z jubileuszem 200-lecia szkół
prądnickich więcej informacji przekażemy w najbliższym czasie.
Jadwiga Jaworska
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13

jętności Zawodowych – odkryj swój talent! Jest to nowa
inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu promocję
kształcenia i szkolenia zawodowego.
W tym dniu uczniowie naszej Szkoły będą uczestniczyć w pokazach i prelekcjach prowadzonych przez specjalistów z różnych obszarów zawodowych. Po raz drugi
w ramach tego wydarzenia odbędzie się Konferencja dla
pracodawców, mająca na celu upowszechnianie rezultatów projektu „Mobilny pracownik – zagraniczne praktyki
zawodowe” oraz wzmocnienie partnerstwa w zakresie
kształcenia i szkolenia zawodowego ze szczególnym naciskiem na współpracę między szkołami zawodowymi
oraz pracodawcami.

Zawodowe Mikołajki

W dniu 6 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, ul. Ułanów 9 odbędzie się
już po raz czwarty wydarzenie pt. „Zawodowe Mikołajki”
organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Umiestrona 05

Alicja Echary, Małgorzata Kalinowska,
Renata Walczak
Organizatorzy wydarzenia

