Pytania na Rajd szkolny z zakresu wiedzy o szkole
1. W którym roku powstała i jak nazywała się nasza szkoła?
2. Wymień nazwiska trzech osób, które pełniły bądź pełnią funkcję dyrektora szkoły.
3. Ilu uczniów liczyła nasza szkoła w momencie powstania?
4. Ilu uczniów liczy nasza szkoła obecnie?
5. Ilu uczniów uczęszcza do liceum, a ilu do technikum?
6. Ilu obecnie jest zatrudnionych wykładowców w naszej szkole? (łącznie z warsztatami)
7. W którym roku nadano naszej szkole imię Komisji Edukacji Narodowej?
8. Jakie Szkoły wchodzą w skład Zespołu Szkół Nr 1?
9. W którym roku powstał V Ogólniak?
10.W którym roku szkoła przyjmuje nazwę Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej?
11.Podaj datę przyjęcia stanowiska dyrektora przez Panią magister Barbarę Świętoń.
12.W którym roku powstały warsztaty szkolne.
13.Wymień po 3 kierunki , które oferuje liceum oraz technikum w naszej szkole.
14.Wymień 3 cykliczne imprezy odbywające się w naszej szkole.
15.Po raz który odbywa się nasz szkolny rajd?
16.Kto jest obecnie opiekunem samorządu szkolnego?
17.Czy nasza szkoła posiada internat? Jeżeli tak, to gdzie w Nowym Sączu się znajduje?
18.Ilu pracowników niepedagogicznych pracuje w naszej szkole?
19.Ilu w ostatnich 10 latach było absolwentów?
20.Ilu olimpijczyków szczebla centralnego w ostatnich 6 latach miała nasza szkoła?
21.Jaka w ostatnim roku była średnia matur w V Liceum Ogólnokształcącym?
22.Z jakich stypendiów mogą korzystać uczniowie naszej szkoły?
23.Kto w ubiegłym roku był stypendystą Prezesa Rady Ministrów? (w LO i Technikum)
24.Co w ubiegłych latach zakupiono dla szkoły za pieniądze z programów UE?
25.W jakich kursach ze środków UE mogą brać udział uczniowie Technikum?
26.Gdzie w tamtym roku odbywali praktykę uczniowie Technikum?
27.Podaj 3-osobowy skład samorządu uczniowskiego.
28.Co mieściło się kiedyś w budynku, w którym obecnie mieści się nasza szkoła?
29.Od którego roku szkoła prowadzi stołówkę przy Szkole Podstawowej nr 20?
30.Gdzie w Nowym Sączu w roku 1952 mieściła się nasza szkoła?

