


• Wraz z rozpoczęciem roku 

szkolnego 2010/2011 naukę w 

szkole podjęło 530 uczniów. 

• "Młode pokolenie jest filarem, 

starsze-przęsłem„ – 11 wrześnie 

odbyły się obchody XX – lecia      

ZS – 2. 

• Od września 2010 roku uczniowie 

Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-

Dobrzyniu uczestniczą w 

zajęciach praktycznych w ośrodku 

jeździeckim mieszczącym się przy 

zamku golubskim. 



• W dniu 29 października 

2010r. w 

Poznaniu odbyło się 

uroczyste zakończenie 

kolejnego programu 

zagranicznych praktyk 

rolniczych. Brał w nich 

udział Dawid Tokarski - 

uczeń klasy IV 

technikum rolniczego.  



• Uczniowie ZS – 2 Alicja Orzechowska 

III LP, Bartłomiej Stefański IV TR  

uzyskują stypendia Prezesa Rady 

Ministrów. 

 

 

• Od 3 listopada rozpoczął się cykl 

próbnych matur, 

przygotowujących do 

późniejszego egzaminu 

dojrzałości. 



• W bibliotece 

szkolnej odbywają 

się zajęcia 

szachowo-

warcabowe. 

Uczestniczą w nich 

uczniowie naszej 

szkoły po swoich 

godzinach 

lekcyjnych. 

• Szkoła 

zakwalifikowana do 
udziału w 
ponadregionalnym 
projekcie  
w ramach 
priorytetu III - 
"Wysoka jakośd 
systemu oświaty„. 



• Dnia 29 stycznia 

odbył się bal 

studniówkowy, będący 

wyrazem szacunku dla 

Grona 

pedagogicznego oraz 

okazją do manifestacji 

dojrzałości i dobrego 

wychowania. Ze 

swoimi nauczycielami 

bawili się uczniowie 

Technikum rolniczego, 

Technikum 

ekonomicznego oraz 

Liceum 

profilowanego. 



• Ferie zimowe trwające od 31 
stycznia do 13 lutego. 



• Uczniowie naszej szkoły dnia 18 marca 2011r. brali 

udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o 

Architekturze Krajobrazu, który odbył się w Zespole 

Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo 

Usługowych w Gdańsku. Wyniki indywidualne 

reprezentacji (miejsce/120 zawodników): 

Iwona Gutkowska - 19 

Sebastian Gutkowski - 22 

Bartosz Olszewski – 72 

 

 

• W dniu 31 marca w Zespole Szkół Nr 2 obchodzono 

„Dzień Przedsiębiorczości”. Cele tego przedsięwzięcia 

było pokazanie uczniom, jak zdobytą wiedzę w szkole 

mogą wykorzystać w praktyce. 

• W dniu 31.03.2011 Samorząd Szkolny zakończył 

akcję charytatywną "SOS dla DPS". Dzięki Waszej 

dobrej woli i szczerym chęcią udało się zebrać 1000zł. 

Podjęto decyzję, że za uzyskaną kwotę kupimy 

odkurzacz piorący. 



• W dniach 11 i 15.04.2011 odbył się Turniej 

Piłki Siatkowej o Puchar Starosty 

Golubsko-Dobrzyńskiego organizowany 

przez naszą szkołę. W turnieju 

uczestniczyły po dwie najlepsze 

reprezentacje z gimnazjów oraz zespołów 

szkół z naszego powiatu. Reprezentacja 

szkolna zajęła 3 miejsce. 

 

• Dnia 29 kwietnia 2011r. miało miejsce w 

naszej Szkole wręczanie świadectw uczniom 

klas programowo najwyższych. Pożegnanie 

Absolwentów w tym roku dodatkowo 

uświetnił swoją obecnością Wicestarosta 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Jacek 

Boluk-Sobolewski.   

 

 

• 29 kwietnia odbył się w szkole  „Dzień 

drzwi otwartych”. 



• 16 maja szkołę odwiedza poseł 

Grzegorz Karpiński w ramach 

podsumowania projektu „Prawo-

dodaj do znajomych”. 

 

 

 

• Reprezentacja szkoły zdobyła, w 
dniu 17.05.2011, tytuł Mistrza na 
Lekkoatletycznych Mistrzostwach 
Powiatu. 



• Dnia 8 czerwca 2011r. miało miejsce w 

naszej Szkole wręczanie świadectw uczniom 

klas programowo najwyższych ZSZ. 

Dyrektor szkoły wręczył statuetkę "PRIMUS 
Zespołu Szkół Nr 2". Wyróżnienie to 
otrzymała Paulina Elzanowska legitymując 
sie najlepszymi osiągnięciami w ZSZ. 

• W Jabłonowie Pomorskim odbył się II 
Wojewódzki Wiosenny Miting 
Lekkoatletyczny Szkół Ponadgimnazjalnych, 
w których także udział  wzięli reprezentanci 
naszej szkoły. 

• Uroczyste zakooczenie roku szkolnego 
odbyło się 24 czerwca w podniosłej 
atmosferze. Prymusem szkoły został Michał 
Płocharski i odebrał statułetkę PRIMUS ZS-2. 
dyrektor wręczył 44 świadectwa promocyjne 
z wyróżnieniem. 


