
NATALIA  RAK – laureatka Konkursu "Absolwent roku 2015" w kategorii - gimnazjum 

 

 Natalia jest uczestniczką 13-1 Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie od 1 

września 2012 roku.  Jest uczennicą gimnazjum z przyuczeniem do wykonywania określonej 

pracy  w zawodzie sprzedawca, a praktykę odbywa w Hurtowni Lodów, Drobiu i Mrożonek 

"Ignaś" w Skroniowie. 

 Od początku pobytu w Środowiskowym Hufcu Pracy bardzo szybko zaaklimatyzowała się 

w internacie i odnalazła swoje miejsce  w grupie rówieśniczej. Do chwili obecnej akceptuje zasady 

obowiązujące w hufcu,  chętnie angażuje się w życie społeczne, ma wysoką frekwencję na 

zajęciach szkolnych i praktycznej nauki zawodu. Jest lubiana przez swoich kolegów, którzy szukają 

jej towarzystwa. Podejmuje duży wysiłek intelektualny, odrabia prace domowe, aby uzyskać 

pozytywne oceny w szkole, a tym samym promocje do klas programowo wyższych. Jest osobą 

zdyscyplinowaną, kulturalną. Przestrzega regulaminu hufca, respektuje zasady w nim panujące. 

Angażuje się w życie społeczne placówki. Jest komunikatywna i nie sprawia problemów 

wychowawczych. 

 Natalia bezinteresownie pomaga podopiecznym Polskiego Czerwonego Krzyża, poprzez 

udział w akcjach tej organizacji tj Czerwonokrzyska Gwiazdka, Wielkanoc Z PCK, Godne 

Dzieciństwo, Wyprawka dla Żaka, Góra Grosza. Na uznanie zasługuje jej pomoc w propagowaniu 

honorowego krwiodawstwa, dawstwa szpiku kostnego czy przeszczepu organów. Jest osobą 

odpowiedzialną, sumienną oraz bardzo zaangażowaną w wykonywanie powierzonych jej 

obowiązków. Bierze aktywny udział w wielu konkursach organizowanych przez Ochotnicze Hufce 

Pracy (Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej, Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową  

i Wielkanocną, Konkurs na Ozdobę Świąteczną, Wojewódzki Konkurs Ekologiczny czy 

Spartakiadę Lekkoatletyczną)  jak i instytucje lokalne (konkurs plastyczny „Moje marzenia”, 

Konkurs na projekt kartki walentynkowej, konkurs profilaktyczny „Żyję bez ryzyka”, 

„Drogowskazy”, „Narkotyki zażywasz – życie przegrywasz”). 

 Jest doskonałym przykładem na to jak w pełni wykorzystać szansę jaką daję uczestnictwo  

w Ochotniczych Hufcach Pracy (skończy gimnazjum, przystąpi do egzaminu zawodowego, 

zdobędzie zawód, który daje jej realny start w przyszłość). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGATA ORŁOWSKA - laureatka Konkursu "Absolwent roku 2015" w kategorii - 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

 

 Agata jest uczestniczką 13-1 Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie od  

1 września 2012 roku. Podczas pobytu w OHP odbyła naukę w zawodzie kucharz, a praktykę 

miała w "Bufecie u Pawła". 

 Agata w pełni wykorzystuje szansę jaką daje jej uczestnictwo w OHP. Od początku swego pobytu  

w placówce przestrzega obowiązującego regulaminu, respektuje polecenia wychowawców, angażuje się  

w życie społeczne internatu. jest zdyscyplinowana. Wykazuje bardzo wysoką frekwencję na zajęciach 

szkolnych i praktycznej nauki zawodu. Osiąga dobre wyniki w nauce i kształceniu zawodowym.  

 Jest osobą ambitną, samodzielnie poszukującą nowych wiadomości, które wykorzystuje w czasie 

nauki. Jest spokojna, kulturalna, wśród rówieśników cieszy się dużą sympatią. Koleżeńska, służy pomocą  

w zakresie języka polskiego młodszym uczestnikom. Reprezentuje Hufiec w wielu konkursach zarówno tych 

organizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy (Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej, Spartakiada 

Sportów Obronnych, Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową i Wielkanocną, Sprawny w Zawodzie – 

Bezpieczny w pracy, Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej) jak i instytucje zewnętrzne 

(Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, Olimpiada Zdrowego Stylu Życia, Konkurs na projekt kartki 

walentynkowej). Jako wolontariuszka Polskiego Czerwonego Krzyża rokrocznie angażuje się w zbiórki 

żywności na rzecz rodzin dotkniętych ubóstwem w ramach akcji „Czerwonokrzyska Gwiazdka”, „Wielkanoc 

z PCK”, „Godne dzieciństwo”. Jest osobą wrażliwą na potrzeby drugiego człowieka, propaguje akcje 

Honorowego Krwiodawstwa, czynnie oddając krew, angażuje się również w działalność Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Każdego roku uczestniczy w wielu imprezach okolicznościowych, m.in. Święcie 

Konstytucji 3 Maja, Rocznicy odbicia Żołnierzy AK, Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Od 

trzech lat uczestniczka działa w Radzie Młodzieży. W bieżącym roku szkolnym jest jej przewodniczącą. 

 Agata  jest osobą pomysłową, serdeczną i ciepłą. Swoje obowiązki wykonuje sumiennie i 

odpowiedzialnie. Często stawia dobro innych ponad swoje własne, a swoją wrażliwością i umiejętnością 

słuchania umie sobie zjednywać nawet najbardziej zamknięte osoby. Zaangażowała się w zbiórkę przyborów 

szkolnych na rzecz dzieci w ramach akcji „Wyprawka dla Żaka” oraz w organizację Festynu 

Charytatywnego „Bezpieczne i radosne wakacje”. Ma głowę pełną pomysłów i mnóstwo energii na ich 

realizację. Umie przekonać do swoich idei innych, zarówno młodzież jak i osoby dorosłe. Potrafi stanąć w 

obronie słabszych.  Jako przewodnicząca Klubu Aktywnych utrzymuje kontakty z absolwentami, angażuje 

ich w działania tj zbiórki żywności, zbiórki krwi, spotkania w Hufcu. 
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