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Walne Zgromadzenie

 Walne Zgromadzenie Spółdzielni Uczniowskiej
„EKONOMIK”

W dniu 22 września odbyło się Walne Zgromadzenie
Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”, w którym
uczestniczyli członkowie z klas 4A, 4HS, 3AH, 3A1, 3HS, 1A 
wraz z opiekunami oraz Pani Dyrektor Barbara 
Stepnowska.

Obradom przewodniczyła prezes Aleksandra Olender z 
klasy 4A.

Podczas walnego zgromadzenia został wybrany zarząd, 
rada nadzorcza oraz komisja rewizyjna na bieżący rok
szkolny. Spółdzielcy podjęli stosowne uchwały związane
z funkcjonowaniem spółdzielni.

Na forum społeczności spółdzielczej ogłoszony został
„Konkurs na najlepszy materiał do filmu o Spółdzielni
Uczniowskiej EKONOMIK”.

Dziękujemy Pani Krystynie Korczakowskiej-Nosek za 
przygotowanie dekoracji okolicznościowej na walne
zgromadzenie



Olimpiada z ZUS

W dniu 23.11.2021 r. uczniowie z klas TECHNIKUM 
EKONOMICZNEGO: 3A1, 3AH oraz 4A wzięli udział w 
Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach
społecznych”. I etap olimpiady został przeprowadzony
w trybie stacjonarnym na terenie szkoły. Najwyższą ilość
punktów zdobyli: Karolina Bakuła – uczennica klasy 4 A, 
Mateusz Siok – uczeń klasy 3A1 oraz Klaudia Bednarczyk 
– uczennica z klasy 3AH.

Jednocześnie nasza drużyna została zakwalifikowana
do II etapu na szczeblu wojewódzkim.

Podczas uroczystego podsumowania, które miało
miejsce w dniu 9 grudnia, uczniowie otrzymali gratulacje
od pani Dyrektor Barbary Stepnowskiej oraz od 
nauczycieli wchodzących w skład komisji szkolnej: 
Barbary Parzych, Małgorzaty Złotkowskiej oraz Joanny 
Skarzyńskiej.

Prezes Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” Wiktor 
Zalewski uczeń z kasy 1A wręczył zwycięzcom dyplomy
oraz nagrody ufundowane przez spółdzielnię.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom olimpiady
oraz życzymy powodzenia kolejnych sukcesów na II 
etapie dla zespołu reprezentującego naszą szkołę.



Lekcje z ZUS

Do projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”

w bieżącym roku szkolnym, zostali

zgłoszeni uczniowie klas ekonomicznych: 

1A, 2A, 3A1, 3AH oraz 4A.

W dniach 11-13 października gościliśmy

w naszej szkole pracowników

Inspektoratu ZUS w Ostrołęce: Panią Annę

Janyszko oraz Panią Małgorzatę

Kamecką-Mrozek, które przeprowadziły

lekcje z zakresu ubezpieczeń
społecznych.



 „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, 
uczą przy tym by być wzajemnie
odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą
do innych pokoleń (zasady solidaryzmu
społecznego), a ponadto dają praktyczną
wiedzę przyszłym przedsiębiorcom. Udział w 
projekcie pozwala uczniom na poszerzenie
wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych z 
zakresu ubezpieczeń społecznych. Młodzież jest 
lepiej przygotowana do wejścia na rynek pracy, 
do podejmowania świadomych i
odpowiedzialnych wyborów. Atutem projektu są
też bogate materiały dydaktyczne przekazane
nauczycielom i uczniom w formie papierowej, 
elektronicznej oraz video. Informacje i ćwiczenia
wykonywane przez młodzież podczas warsztatów
uczą rzeczy bardzo przydatnych w życiu
codziennym i pracy zawodowej. Pokazują jakie
sprawy załatwiamy w ZUS, skąd się bierze nasza
emerytura, jakie świadczenia wypłaca ZUS i jakie
składki musimy płacić prowadząc działalność
gospodarczą.

Nauczyciele realizujący projekt edukacyjny „Lekcje
z ZUS”: Małgorzata Złotkowska, Joanna Skarzyńska, 
Barbara Parzych.



Dzień

Chłopaka
W naszej szkole 30 września to okazja do świętowania, 
chłopcy bowiem stanowią mniej liczną grupę wśród
uczniów. Uczennice klasy II S pod czujnym okiem
wychowawczyni Agnieszki Stefańskiej przygotowały różne
zabawy. Sala gimnastyczna tętniła muzyką, gdyż nasi 
chłopcy odgadywali tytuły piosenek po dźwięku kilku nut. 
Było jedzenie na czas cytryny i masła, a także odróżnianie
oryginalnych produktów spożywczych od podróbek.

Pod okiem licencjonowanej instruktorki Zumby Krystyny
Pyskło chłopcy próbowali swoich sił w tej aktywności
fizycznej.

W czasie przerw na korytarzu dziewczęta z klasy III SH1 
częstowały ciasteczkami i kawą przygotowanymi przez
naszą gastronomię.

Słodkie nagrody ufundował sklepik szkolny.

Wszystkim Panom i Chłopcom naszej szkoły życzymy
wszystkiego najlepszego.

Organizatorzy:

A. Stefańska, K. Pyskło, E. nedźwiedzka, M. Tyszka, E. 
Okowicka, R. Lech. 



Konkurs- Dekalog
Cyfrowego 
Obywatela

Konkurs- plakat "Dekalog

Cyfrowego Obywatela" 

rozstrzygnięty w głosowaniu na

funpage szkoły.

Zwyciężczynie:

 Julka Grodzka

 Klaudia Brzezińska

 Ola Krawczyk

Nagrody ufundowała

Spółdzielnia Uczniowska

EKONOMIK.



Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w 

Rummikub

Ania z kl. IV A i Klaudia z kl. IV S, wczoraj prezentowały

swoje zdolności w Mistrzostwach Polski w Rummikub. 

Ania Kukulska po rozgrywkach wstępnych dostała się

do ćwierć finału. Dziewczyny znalazły się wśród 84 

finalistów X Ogólnopolskich Mistrzostw Polski w 

Rummikub w Sztumie. 

Dofinansowanie wyjazdu wsparła Spółdzielnia

Uczniowska Ekonomik.



Bal Maturalny

Uczniowie ZSZ nr 4 swoją studniówkę zorganizowali dużo

wcześniej. Młodzież bawiła się w sobotę 30 października 2021 

w hotelu Korona w Krukach.

Skąd taki nietypowy termin studniówki? Oczywiście chodzi o 

pandemię. Tegoroczne doświadczenia (studniówki na

początku roku się nie odbyły) pokazały, że może warto

zorganizować bal wcześniej. Z takiego założenia wyszli

uczniowie ZSZ nr 4.

Tort ufundowała Spółdzielnia Uczniowska Ekonomik.



Konkurs na najlepszego

księgowego
W dniu 30 listopada 2021 r. uczniowie klasy czwartej technikum ekonomicznego
przystąpili do konkursu na najlepszego księgowego w ZSZ nr 4 im. Adama Chętnika w 
Ostrołęce.

Zadanie konkursowe należało rozwiązać z wykorzystaniem programu finansowo-
księgowego Rewizor GT. Młodzi księgowi sporządzali: plan kont. dziennik księgowań, 
zestawienie obrotów i sald . Obliczali zaliczkę miesięczną z tytułu podatku
dochodowego od osóbprawnych – CIT , bilans , rachunek zysków i strat w wariancie
porównawczym oraz przeprowadzali analizę finansową przedsiębiorstwa.

Komisja konkursowa w składzie:

Przewodnicząca: Małgorzata Złotkowska

Członkowie: Joanna Skarzyńska , Barbara Parzych

wyłoniła następujących zwycięzców: 

1 miejsce – KAROLINA BAKUŁA

2 miejsce – PAULINA OCHTERA , ANNA KUKULSKA

3 miejsce – ANETA POLAK , MAŁGORZATA MURACH 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie a zwycięzcom serdecznie
gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym życiu zawodowym.

Nagrody zostay ufundowane przez Radę Rodziców i Spółdzielnię uczniowską
EKONOMIK za które w imieniu zespołu bardzo dziękuję.



MIKOŁAJKI W PLACÓWCE 
PIECZY ZASTĘPCZEJ 
„KORCZAKÓWKA”

Z okazji „MIKOŁAJEK jak co roku podopieczni z Placówki Pieczy 
Zastępczej „KORCZAKÓWKA” obdarowani zostali słodkościami przez
uczniów naszej szkoły.

W imieniu organizatorów akcji , dzieci oraz Dyrekcji placówki
chciałybyśmy bardzo podziękować całej społeczności szkolnej za tak
piękną akcję, w którą się wszyscy włączyliśmy.

Serdeczne podziękowania za przygotowanie i sprzedaż rozmaitych
słodkości dla uczniów z klasy : 3AH, 3A1, 2A, 3SH1, 3TO, 2TO.

Miejmy nadzieję, że za rok uczniowie i nauczyciele z równie wielkim
zaangażowaniem włączą się do organizacji podobnego wydarzenia.

Małgorzata Złotkowska

ORGANIZATORZY AKCJI: SKPCK, SZKOLNI AMPASADORZY, PARLAMENT 
EUROPEJSKI, SU EKONOMIK , WOLONTARIAT. 

Barbara Zaborowska, Małgorzata Złotkowska, Edyta Zabielska, 
Małgorzata Święcicka



Konkurs „Świąteczne
światełko dla
środowiska”.

Z radością informujemy, że w dniu 14-01-2022r., został
rozstrzygnięty konkurs na świąteczną choinkę -
„Świąteczne światełko dla środowiska”.

Jury postanowiło nagrodzić następujące prace:

I miejsce – Kolorowa szkoła. Niepubliczna Szkoła
Podstawowa,

II miejsce – Przedszkole Miejskie Nr 18 w Ostrołęce,

III miejsce – Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w 
Ostrołęce.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy
dzieciom oraz nauczycielom biorącym udział w 
konkursie za ogromne zaangażowanie i twórczą
pracę.

Serdeczne podziękowania kierujemy dla naszych
fundatorów nagród: Galeria Bursztynowa, BEST-Office 
Jarosław Jakubiak, Salon Empik – Ostrołęka, Sklep
Planeta Zabawek w Ostrołęce, KDF Podatki w 
Ostrołęce, Sklepik szkolny działający przy Spółdzielni
Uczniowskiej „Ekonomik” w ZSZ Nr 4.



WYRÓŻNIENIE W OGÓLNOPOLSKIM 
KONKURSIE PLASTYCZNYM „SPÓŁDZIELNIA 
UCZNIOWSKA W OKNIE SZKOŁY

 Uczennice naszej szkoły: Alicja Strzeszewska i Marta Prajs z klasy 2A 
otrzymały wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym: 
Spółdzielnia Uczniowska w oknie szkoły” zorganizowanym przez Krajową
Radę Spółdzielczą z udziałem Fundacji Rozwoju Spółdzielczości
Uczniowskiej w Krakowie. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu
witrażu przedstawiającego logo spółdzielni uczniowskiej. Praca
konkursowa stanowiła nowy autorski projekt dla działającej w naszej
szkole Spółdzielni Uczniowskiej „Ekonomik”. Celem konkursu było
rozwijanie pracy grupowej i umiejętności propagowania spółdzielni
uczniowskiej na forum szkoły w atrakcyjnej formie plastycznej.

 Wyróżnionym Uczennicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów. 

 Krystyna Korczakowska- Nosek
Barbara Parzych



WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI 

UCZNIOWSKIEJ „EKONOMIK”

 W dniu 25 lutego 2022 roku odbyło się WALNE 

ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ 

„EKONOMIK” o charakterze sprawozdawczym, 

w którym uczestniczyli spółdzielcy z klas: 1A, 

3A1, 3AH, oraz 3CS wraz z opiekunami Barbarą

Parzych i Małgorzatą Święcicką oraz Panią

Dyrektor Barbarą Stepnowską.

Obradom przewodniczył prezes Spółdzielni

Uczniowskiej „EKONOMIK” Wiktor Zalewski uczeń

z klasy 1A.



 Podczas Walnego Zgromadzenia zostały podjęte stosowne
uchwały związane z prowadzoną działalnością, a także
zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe.

 Dokonano podsumowania działań podejmowanych w ramach
spółdzielni w I okresie bieżącego roku szkolnego, a następnie
przedyskutowane i zweryfikowane zostały zadania zaplanowane
na II okres.

 Pani Dyrektor Barbara Stepnowska podziękowała wszystkim
spółdzielcom oraz opiekunom za zaangażowanie i
wszechstronne działania wspierające realizację satutowych
zadań szkoły, które służą całej naszej społeczności.



Konkurs na

pączkożerce

Tradycyjnie już co roku w Tłusty czwartek
odbywa się w naszej szkole zorganizowany
przez Samorząd Uczniowski i Spółdzielnię
Uczniowską „Ekonomik” konkurs na
pączkożercę. Konkurs polegał na zjedzeniu
jak największej liczby pączków w 4 minuty. 
Do konkursu zgłosiło się 10 uczniów.

Laureaci konkursu to:

I miejsce Robert Kowalski kl.IO

II miejsce Jakub Tabaka kl.IIIO

III miejsce Sebastian Walendziewski kl.IIIO

Gratulujemy!

Nagrody w konkursie ufundowała:

Spółdzielnia Uczniowska „Ekonomik” oraz
Rada Rodziców.



Podsumowanie ,,olimpiady z ZUS''

 W tegorocznej edycji Olimpiady 
„Warto wiedzieć więcej o 
ubezpieczeniach społecznych”
wzięło udział blisko 35 tys. uczniów 
z 947 szkół.

 W etapie wojewódzkim olimpiady 
naszą szkołę reprezentowała 
drużyna w składzie: Karolina 
Bakuła z klasy 4TE, Klaudia 
Bednarczyk z klasy 3 AH oraz 
Mateusz Siok 
z klasy 3A1.

 II etap „Olimpiady wiedzy o 
ubezpieczeniach społecznych”
został przeprowadzony 11 stycznia 
2022 roku w trybie zdalnym.



W dniu 1 marca 2022 roku podsumowaliśmy osiągnięcia
naszego zespołu.

Na tę okoliczność Zakład Ubezpieczeń Społecznych
przygotował dyplomy oraz upominki promujące
ubezpieczenia społeczne dla trójki uczniów, dla opiekuna
uczniów oraz dyplom dla szkoły i nauczycieli
zaangażowanych w projekt edukacyjny.

Uczniowie oraz nauczyciele zaangażowani w projekt
edukacyjny „Lekcje z ZUS” otrzymali gratulacje i życzenia
dalszych sukcesów od Pani Dyrektor Barbary Stepnowskiej
oraz Pana Wicedyrektora Adama Zienkiewicza.

Składamy serdeczne podziękowania dla Pani Anety Kokosza
Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji, z ZUS 
Oddział w Płocku, za okazaną życzliwość i wsparcie podczas
realizacji projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”.

Cieszymy się, że możemy wspólnie kształtować świadomość
ubezpieczeniową młodego pokolenia.







Warsztaty
wykonywania
kwiatów z bibuły

 25 marca 2022 roku odbyły się w 
naszej szkole warsztaty wykonywania
kwiatów z bibuły, z których następnie
uczestnicy zajęć wykonali palmy 
wielkanocne. Uczniowie pod opieką
pani Agnieszki Stefańskiej i Krystyny
Pyskło uczyli się robić kwiaty zarówno z 
bibuły cienkiej, jak i z krepiny. 
Wykonywanie palm jest zajęciem
bardzo czasochłonnym i
wymagającym zręczności
manualnych. Wszyscy bardzo dobrze
sobie poradzili, a warsztaty cieszyły się
dużym zainteresowaniem.

 ´Środki finansowe na zakup
materiałów niezbędnych do realizacji
warsztatów przekazała Spółdzielnia
Uczniowska "Ekonomik". Serdecznie
dziękujemy.



Global Money Week

W dniach 21-25 marca 2022 roku w ZSZ Nr 4 im A.Chętnika w Ostrołęce
obchodzony był Światowy Tydzień Pieniądza(Global Money Week) pod 
hasłem „Zadbaj o swoją przyszłość, mądrze zarządzaj pieniędzmi”.

Pod opieką nauczycieli Joanny Skarzyńskiej, Barbary Parzych i Małgorzaty
Złotkowskiej uczniowie klas ekonomicznych wzięli udział w webinariach o 
tematyce finansowej.

Klasy ekonomiczne zgłębiały tajniki systemu bankowego, giełdy i
informatycznych systemów poprzez udział w następujących webinarach: 
„System gwarantowania depozytów w Polsce” , „Zrozumieć działalność banku
i operacje bankowe”, „Rynek finansowy, usługi finansowe, rolę banków w 
gospodarce” , „ Cyberoszuści atakują – jak nie dać się okraść w internecie”, 
„Oszustwa na rynku finansowym- dlaczego wciąż im ulegamy” i „Brać kredyt
czy nie brać? – oto jest pytanie. Co powinien wiedzieć młody człowiek zanim
podpisze umowę kredytową”

Kampania GMW inspiruje dzieci i młodzież z całego świata do zdobywania
wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do osiągnięcia samodzielności
finansowej w dorosłym życiu, sprzyja kształtowaniu przedsiębiorczych postaw, 
przygotowuje młode pokolenie do roli świadomych pod względem
ekonomicznym obywateli, a tym samym walczy z wykluczeniem finansowym i
biedą. Patronat nad przebiegiem akcji objął Urząd Komisji Nadzoru
Finansowego (UKNF) we współpracy z Ministerstwem Finansów (MF).



WYRÓŻNIENIE W 
OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE 
PLASTYCZNYM „SPÓŁDZIELNIA 
UCZNIOWSKA W OKNIE SZKOŁY

 ´Uczennice naszej szkoły: Alicja Strzeszewska i
Marta Prajs z klasy 2A otrzymały wyróżnienie w 
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym :Spółdzielnia
Uczniowska w oknie szkoły” zorganizowanym przez
Krajową Radę Spółdzielczą z udziałem Fundacji
Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie. 
Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu
witrażu przedstawiającego logo spółdzielni
uczniowskiej. Praca konkursowa stanowiła autorski
projekt dla działającej w naszej szkole Spółdzielni
Uczniowskiej „Ekonomik”. Celem konkursu było
rozwijanie pracy grupowej i umiejętności
propagowania spółdzielni uczniowskiej na forum 
szkoły w atrakcyjnej formie plastycznej.

 ´Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród
laureatkom konkursu odbyło się w naszej szkole w 
dniu 17.marca2022r.

 ´Wyróżnionym Uczennicom serdecznie
gratulujemy i dziękujemy Spółdzielni Uczniowskiej
„Ekonomik” za ufundowanie nagród.



OLIMPIADA 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Olimpiada Przedsiębiorczości- etap szkolny.

Oto nasi laureaci:

I. miejsce: Marta Prajs z klasy 2A

II. miejsce: Sylwia Skoroda z klasy 2A

III. Miejsce: Milena Kruk z klasy 2A

IV. miejsce: Alicja Strzeszewska z klasy 2A

Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy
Spółdzielni Uczniowskiej „Ekonomik” za 
ufundowanie nagród.

Organizatorzy konkursu

Krystyna Korczakowska- Nosek

Barbara Zatryb

Barbara Parzych



SOS DLA UKRAINY

Społeczność naszej szkoły postanowiła wspomóc finansowo osoby z Ukrainy. 
Skoncentrowaliśmy się na zbiórce pieniędzy, aby nasza pomoc była celowa. 
Samorząd Szkoły zadecydował, aby darowiznę przekazać na rzecz Polskiej 
Akcji Humanitarnej oraz Fundacji Drabina Rozwoju, która pomaga 
uchodźcom przebywającym na terenie Ostrołęki. W akcję zaangażowało 
się wielu członków szkolnej społeczności. Wszystkim bardzo dziękujemy :) 
Udało nam się zebrać 2714,5 zł !!!

Za zaangażowanie dziękujemy: SK PCK; Samorządowi Uczniowskiemu; Paniom B. 
Zaborowskiej i M. Święcickiej oraz uczniom, którzy piekli i sprzedawali ciasta w 
ramach projektu Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego; SK Caritas i 
Pani A. Sikorskiej, SU EKONOMIK i Paniom M. Święcickiej i B. Parzych; Paniom: 
Ewie Okowickiej- Dyl, Milenie Tyszce, Swietłanie Kupis, Elżbiecie Rogalskiej 
oraz klasom 3G i 3 KC, które w ramach projektu European cuisine of XXI 
century piekły ciasta; nauczycielom przedmiotów gastronomicznych-
paniom R. Lech, M. Kacperek, W. Dyko. E Tyszce; Pani Elżbiecie 
Niedźwiedzkiej oraz klasie 1O; Pani B. Zaborowskiej oraz klasie 3 AH; klasom, 
które dokonały dobrowolnych wpłat: 1S, 2S, 3CS, 3O1, 4A, 4S, 4KC, 2A, 1O, 
4H.



OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
KONKURSU “ STROIK 
WIELKANOCNY

6 kwietnia 2022 roku w galerii “ Bursztynowa” odbyło się ogłoszenie
wyników konkursu “ Stroik Wielkanocny” organizowanego przez ZSZ Nr 4 
w Ostrołęce. Inicjatorem konkursu była grupa „Ekomaniacy”, która wraz
z opiekunami Urszulą Kaliszewską oraz Agnieszką Stefańską realizują
Projekt Zwolnieni z Teorii.

W ramach konkursu “ Stroik wielkanocny” placówki miały za zadanie
wykonać stroik wielkanocny z dostępnych materiałów naturalnych z 
wykorzystaniem materiałów nadających się do recyklingu.

Do konkursu zgłosiło się 7 placówek, a każda placówka mogła
przygotować maksymalnie 2 prace.

Wykonane stroiki zostały ocenione przez jury, które postanowiło
przyznać:

 ´1 miejsce: Sawicka Klaudia, Internat ZSZ Nr 2 w Ostrołęce

 ´2 miejsce: Placówka Wsparcia Dziennego TPD Świetlica “ 
Kolorowe kredki” w Myszyńcu - Joanna Kulesik

 ´3 miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa w Myszyńcu Świetlica “ 
Słoneczko” - Elżbieta Piechowska. 



 Sponsorzy nagród:

 ´Galerii Bursztynowa, Pizzeria Si, Restauracja Pizza, Pasta GATKA.SZMATKA, 

Sklep Planeta Zabawek w Ostrołęce, Księgarnia Księżnica Polska w 

Ostrołęce, Hurtownia Centrum Wiesław Sacharski w Ostrołęce , 

Spółdzielnia Uczniowska „EKONOMIK” w ZSZ Nr 4 w Ostrołęce.



UCZNIOWIE SADZILI 

LAS

8 kwietnia uczniowie klas 3 AH, 3 SH1, 3 
KC1,1H,3A1,4G wraz z opiekunami Anną Nol , 
Barbarą Zaborowską, Elżbietą Rogalską, Małgorzatą 
Święcicką oraz przy pomocy Pana Leśniczego 
Arkadiusza Borkowskiego z Leśnictwa Płoszyce sadzili 
las. Posadzone przez nas sosny i brzozy będą służyły 
kolejnym pokoleniom i będą chroniły klimat . Po 
ciężkiej pracy młodzież została zaproszona przez 
Pana Leśniczego na wspólne ognisko. Sadzenie to 
forma aktywizacji społeczeństwa dzięki której 
otwieramy ludzi na kontakt z naturą i przywracamy 
do niej szacunek.

Działanie to było w ramach obchodów „Dnia 
Europy” w Projekcie Szkoła – Ambasador Parlamentu 
Europejskiego.

Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu Ostrołęka a 
szczególnie Panu Damianowi Piekarskiemu za pomoc 
w organizacji prawdziwej lekcji ekologii.



RUMMIKUB

dziewczyny z 4 S w ramach projektu
Zwolnieni Z Teorii "Czwórkowy
Rummikub" zorganizowały Zimowo -
Ostatkowe Rozgrywki w Rummikub'a.

Zwycięzcami zostały:

 1.Michalina Stolarczyk

 2.Marta Orzoł

 3.Łucja Polewacz

 4.Klaudia Sępkowska

Za nagrody dziękujemy Spółdzielni
Uczniowskiej "Ekonomik".



MAM TALENT 
ORGANIZOWANY PRZEZ 
SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Konkurs Mam Talent już za nami. 

Dziękujemy dziewczynom z klas: III O, III 

O1, III SH1 za pomoc w organizacji. 

Jesteście wspaniałe.

Dziękujemy panom za życzenia.

Dziękujemy szanownemu jury za ciepłe 

słowa.

Dziękujemy uczestnikom za łzy radości i 

łzy wzruszenia.

Dziękujemy Spółdzielni 

Uczniowskiej „EKONOMIK” za 
ufundowanie nagród.



MISTRZ BEZPIECZNEGO 

INTERNETU

Ostatecznie zakończyliśmy konkurs z okazji
DBI pt. "Mistrz Internetu", który odbył się w 
trzech kategoriach: Uczeń, Rodzic, 
Nauczyciel.

Miło nam poinformować wszystkich, że w 
kategorii:

Uczeń zwyciężyły Alicja Strzeszewska i
Magdalena Kobus,

w kategorii: Rodzic Pan Adam Humienny

w kategorii: Nauczyciel Pani Magdalena 
Wlazło.

Nagrody ufundowała Spółdzielnia
Uczniowska „EKONOMIK”.



Szkolny turniej w 
piłce siatkowej
trójek chłopców

Po raz kolejny odbył się Szkolny Turniej Piłki
Siatkowej Trójek Chłopców o Nagrodę Spółdzielni
Uczniowskiej „Ekonomik”. Do rywalizacji zgłosiło się
7 drużyn z klas: 1A, 2O, 2S, 2A,2G, 3CS, 3AH, 
4KC,4TG.

III miejsce i brązowe medale zdobyli panowie z 
klasy 3AH: 3AH: Juliusz Rydel, Adrian Pszczółkowski i
Konrad Szcześniak.

II miejsce i srebrne medale przypadły reprezentacji
z klasy 2S: Bartek Salamucha, Kacper Szczęsny, 
Adrian Kotula i Tomasz Osiński.

Po zaciętej walce I miejsce wywalczyli
przedstawiciele klasy 2O - Kacper Denkiewicz, 
Jakub Marczak i Piotr Świder.

Gratulujemy zwycięzcom jak i pozostałym
uczestnikom turnieju.

Turniej przygotowali Sylwia Gałka i Cezary 
Filochowski.



PODZIĘKOWANIA DLA SPÓŁDZIELCÓW

W dniu 29 kwietnia 2022 roku, 

podczas uroczystego 

zakończenia roku szkolnego dla 

klas maturalnych, Wiktor Zalewski 

prezes Spółdzielni Uczniowskiej 

„EKONOMIK” wraz z opiekunami, 

podziękowali spółdzielcom z klasy 

4 Technikum ekonomicznego i 

klasy 4 Technikum handlowego 

za współpracę oraz 

zaangażowanie na rzecz 

spółdzielni. Cieszymy się, że 

mogliśmy wspólnie kontynuować 

działalność w naszej spółdzielni



Dziękujemy pięknie za odwagę
w podejmowaniu wyzwań, inicjatyw na
rzecz spółdzielni, za entuzjazm w działaniu
oraz inspirację i pomysłowość, za każdy
uśmiech i miły gest, dobre słowo potrzebne
do budowania relacji, za wytrwałość
i zaangażowanie w każde przedsięwzięcie.

Szczególne podziękowania składamy
członkom zarządu: Aleksandrze Olender -
prezes, Cezaremu Kostrzewskiemu –
wiceprezes, Annie Kukulskiej - skarbnik
oraz Karolinie Bakuła - kronikarz.

Niech kompetencje zdobyte w spółdzielni
zaowocują w życiu zawodowym. Życzymy
Wam sukcesów na maturze oraz spełniania
marzeń.







SZKOLNY KONKURS 
PLASTYCZNY 

„SKARBONKA”

Global Money Week to coroczna, 
międzynarodowa kampania z zakresu edukacji
finansowej adresowana do dzieci i młodzieży.

Hasło przewodnie tegorocznej X edycji to: Zadbaj
o swoją przyszłość, mądrze zarządzaj pieniędzmi. 
Temat ten oddaje jak ważne jest myślenie o 
własnej przyszłości przy podejmowaniu decyzji
finansowych. Koordynatorem GMW w Polsce jest 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. W ramach
udziału w kampanii GMW w naszej szkole
zorganizowano konkurs na projekt skarbonki. 
Komisja konkursowa ustaliła laureatów:

I. miejsce - Natalia Niedźwiecka z klasy 2A

II. miejsce – Aleksandra Kurpiewska z klasy 3SH1

III. miejsce -Dawid Modzelewski z lasy 2G.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy
dalszych sukcesów. Szczególne podziękowania
kierujemy w stronę Spółdzielni Uczniowskiej
„Ekonomik” za ufundowanie nagród w konkursie. 


