


 - w roku szklonym 2011/2012 

naukę rozpoczyna 530 

uczniów. 

- 22.09.2011 r. – Odbył się rajd 

integracyjny dla klas: I 

Technikum Ekonomicznego, 

Technikum Rolniczego, 

Technikum Architektury 

Krajobrazu oraz klasy Ia, Ib, Ic 

Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej. 

 

- 23.09.2011 r. – Turniej o 

mistrzostwo szkoły w piłkę 

nożną chłopców o puchar 

Dyrektora. Zwycięzcami 

reprezentanci Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej. 

 

- 30.09.2011 r.  - Turniej piłki 

koszykowej dziewcząt o 

puchar Dyrektora Szkoły. 

Pierwsze miejsce zajęła 

drużyna Technikum 

Rolniczego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• 04.10.2011r. -  Odbyły 

się  Mistrzostwa Powiatu w 

Sztafetowych Biegach 

Przełajowych. Zarówno w 

kategorii dziewcząt, jak i 

chłopców okazaliśmy się 

najlepsi w naszym  powiecie.  

 

• 13.10.2011 r. - Społeczność 

Zespołu Szkół nr 2 w 

Golubiu-Dobrzyniu 

przeżywała uroczystość Dnia 

Edukacji Narodowej, 

połączoną ze ślubowaniem  

klas pierwszych. 

• 22.10.2011 r. - Koło 

krajoznawczo-turystyczne 

przy Zespole Szkół nr 2 pod 

opieką Joanny Lisewskiej, 

Justyny Cukrowskiej, 

Gabrieli Kaliskiej, Agnieszki 

Kowalskiej wraz z uczniami 

pozostałych szkół wyruszyło 

na XLIV Rajd Pieszy pn. 

"Szlakiem Chopina". 



• 10 /11.11.2011 r. -  W czwartek 10 

listopada 2011r. (dzień przed 93. 

rocznicą odzyskania przez Polskę 

niepodległości) w naszej Szkole miały 

miejsce okolicznościowe apele. 

Reprezentacja naszej Szkoły (poczet 

sztandarowy, delegacja z kwiatami) 

włączyła się 11 listopada 2011r. w 

Miejskie Obchody Narodowego Święta 

Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. 

 

• 17.11.2011 r. -  w Młodzieżowym  Domu 

Kultury w Toruniu odbyło się uroczyste 

wręczenie dyplomów stypendystom 

Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra 

Edukacji Narodowej.  W tym roku to 

zaszczytne miano otrzymało dwoje 

naszych uczniów: Monika Wilman z III 

LP i Michał Płocharski z III TR. 

 

• 22.11.2011 r. - "Człowiek, który 

akceptuje siebie mimo wad, nie popada 

w nałogi” - uczniowie klas pierwszych i 

drugich Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu - 

Dobrzyniu brali udział w uroczystości 

otwierającej działania Zespołu ds. 

Profilaktyki i Wychowania. 

 



• 01.12.2011 r. - W Minikowie 

odbył się Konkurs Wiedzy o 

Bezpieczeństwie Pracy i 

Ergonomii w Rolnictwie 

organizowany przez Kasę 

Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego. W tym roku 

najlepszym uczniem, który 

poradził sobie ze wszystkimi 

zagadnieniami był Michał 

Płocharski z klasy III TR. 

 

• 15.12.2011 - W Brodnicy 

odbyła się dziesiąta edycja 

Gwiazdkowego Turnieju 

Halowej Piłki Nożnej 

Chłopców o Puchar 

Przewodniczącego Rady 

Powiatu Brodnickiego. 

Reprezentacja szkoły zajęła 2 

miejsce. 

• 21.12.2011 r. – wieczorek 

poetycki w ZS 2 

zorganizowany przez  uczniów 

szkoły wraz z opiekunami. 

 



• 08.01.2012 r. – uczniowie ZS 2 

wraz z opiekunami wspierali 

WOŚP w ramach wolontariatu. 

Wspólnie zebrali kwotę 

1.148,75 zł + złota obrączka. 

 

• 21.01.2012 r. - Maturzyści 2012 

zorganizowali tradycyjny bal 

studniówkowy. Uczniowie 

wdzięcznie przywitali 

zaproszone Grono Pedagogiczne 

oraz podziękowali Rodzicom za 

wsparcie podczas organizacji 

studniówki 2012. 

 



• 09/01.02.2012 r. – Odbył się 

próbny egzamin zawodowy 

potwierdzający kwalifikacje. 

Egzamin próbny był 

przeprowadzany zgodnie z 

obowiązującymi 

procedurami organizowania i 

przeprowadzania egzaminu 

potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe 

ustalonymi i zatwierdzonymi 

przez Dyrektorów komisji 

okręgowych i Dyrektora 

Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej.  

• 13 – 26.02.2012 r. – Ferie 

zimowe. 



• 08.03.2012 r. - Szczęścia, radości, 

spełnienia marzeń... Takie i wiele 

innych życzeń dało się słyszeć w 

naszej szkole od samego rana w 

dniu 8 marca. Wszyscy 

panowie,  stanęli na wysokości 

zadania i starali się ze wszystkich 

sił umilić ten marcowy dzień 

reprezentantkom płci pięknej. 

• 29/30.03.2012 r. - Reprezentacja 

naszej szkoły w składzie Sebastian 

Gutkowski kl.II TAK, Aleksandra 

Wojciechowska kl. III TAK oraz 

Jakub Borowski również z klasy 

III TAK dnia 29 i 30 marca 2012 r. 

brała udział w II Ogólnopolskim 

Konkursie Wiedzy o Architekturze 

Krajobrazu, który odbył się w 

Zespole Szkół Architektury 

Krajobrazu i Handlowo 

Usługowych w Gdańsku. 

Uczniowie rywalizowali z 

zawodnikami z 17 szkół z całej 

Polski. Wyniki indywudalne 

reprezentacji (miejsce/53 

zawodników): Jakub Borowski - 

8, Sebastian Gutkowski - 14, 

Aleksandra Wojciechowska - 39. 



• 03/04.04.2012 r. – Drużyny 

siatkarskie dziewcząt i 

chłopców z ZS 2 zwyciężyły w 

turniejach o puchar Starosty 

Golubsko – Dobrzyńskiego. 

 

 

 

 

 

• 20.04.2012 r. - Na terenie 

boiska ORLIK odbył się 

Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt 

o Puchar Przewodniczącego 

Rady Miasta Golubia-

Dobrzynia. Drugie miejsce 

wywalczyły Nasze dziewczęta 

z jedną wygraną, jednym 

remisem i jedną przegraną. 

• 27.04.2012 r. -  w naszej szkole 

odbyło się uroczyste wręczenie 

świadectw Absolwentom 

Technikum i Liceum. Mottem 

tegorocznego spotkania były 

słowa Marka Twaina: (...) 

odwiąż liny, opuść bezpieczną 

przystań, złap w żagle 

pomyślne wiatry. Podróżuj, 

śnij, odkrywaj. 



• 04 – 25.05.2012 r. – 

Egzaminy maturalne 

 

 

• 17.05.2012r.  - Na stadionie 

miejskim odbyły się 

Powiatowe Mistrzostwa 

Lekkoatletyczne. W imprezie 

tej wzięły udział Zespół Szkół 

nr 1 , Zespół Szkół nr 2, 

Zespół Szkół w Kowalewie 

Pom. Po podliczeniu punktów 

z poszczególnych konkurencji 

zarówno dziewcząt i 

chłopców nasza szkoła zajęła 

II miejsce tracąc 2 punkty do 

najwyższego stopnia podium. 



• 01.06.2012 r. - Po raz pierwszy w naszym 

powiecie został zorganizowany 

Powiatowy Konkurs Historyczny. Wzięli 

w nim udział uczniowie Zespołu Szkół 

nr  1 im. Anny Wazówny oraz Zespołu 

Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu i 

gimnazjaliści z gimnazjów z Golubia-

Dobrzynia, Gałczewa i Kowalewa 

Pomorskiego. Konkurs odbył się w piątek 

w Zespole Szkół nr 2. 

• 13.06.2012 r. - Odbyło się uroczyste 

zakończenie szkoły dla uczniów klas III 

ZSZ oraz uczniów klas II w zawodach 2-

letnich. Rangę uroczystości podkreśliła 

obecność władz samorządowych oraz 

pracodawców, którzy zostali wyróżnieni 

certyfikatem "Pracodawca z klasą". 

• 18/18.06.2012 r. – w Zespole Szkół nr 2 

odbył się Egzamin Zawodowy. 

• 28/29.06.2012 r. - W Zespole Szkół nr 2 

w Golubiu-Dobrzyniu dobiegł końca rok 

szkolny 2011/2012 r. W czwartek 28 

czerwca uroczyste podsumowanie 

wyników mieli uczniowie klas 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a w 

piątek 29 czerwca uczniowie klas 

Technikum Rolniczego, Technikum 

Ekonomicznego i Technikum 

Architektury Krajobrazu. 

 


