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Kącik dietetyczny

List do pierwszaków
Hejka Pierwszaki

Witamy Was w progach naszej Szkoły.

Niedawno dołączyłyście do społeczności

uczniowskiej "Ekonomika". Szkoła ta ma 95-letnią

tradycję, a jej mury opuściło wiele pokoleń

absolwentów. Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

tworzą życzliwą atmosferę do pracy i nauki. Tu

rozwiniecie swoje pasje, uczestnicząc w zajęciach

kół zainteresowań. Nasza Szkoła realizuje także

ciekawe projekty edukacyjne, dba o rozwój

osobowości każdego ucznia.

Może jeszcze nie wiecie, że w naszej

szkole ukazuje się szkolna gazeta MERKURY,

która jest redagowana przez zespół złożony

z uczniów i nauczyciel i . Jeżeli chciel ibyście

współredagować gazetę zapraszamy do zespołu

(kontakt – Samorząd uczniowski).

Gazeta nasza prowadzi rubrykę "Listy do

Redakcji". Uczniowie, którzy chcą poruszyć

jakikolwiek temat, mają taką możliwość wrzucając

swoje l isty do skrzynki (przy pokoju

nauczycielskim), pt. "Listy do Redakcji".

Odpowiadamy na wszystkie pytania, zapytania,

próbujemy rozwiązywać Wasze problemy.

Pozdrawiamy

Zespół Redakcyjny

Koło Polsko-Gruzińskie "Tamada"
Dnia 3 października 201 7 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie

informacyjne dotyczące powstania Koła Przyjaźni Polsko -

Gruzińskiej "Tamada".

Celem jego jest poznawanie kultury Gruzji , jej dorobku, a także

spotkania z młodzieżą szkoły w Tbil isi . Opiekunki Koła - p. Marta

Goleń i p. Katarzyna Korsak zaprosiły młodzież Ekonomika do

współpracy.

Pierwsze zebranie Koła Przyjaźni Polsko - Gruzińskiej "TAMADA"

odbyło się 1 8 października 201 7 roku. Na nim młodzież dyskutowala

o zadaniach Koła oraz wspólnie opracowała jego logo.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy, szczególnie

uczniów klas pierwszych. Nasze Koło jest jedynym, które funkcjonuje

na terenie całego miasta Płocka. Przyjdźcie, zobaczcie, poznajcie

Gruzję!

Panorama stolicy Gruzji - TbilisiCzłonkowie Koła wraz z opiekunami

Pan Dyrektor podpisuje monografię naszej Szkoły na
pamiątkę spotkania z panią Dianą Bazikyan z Tbilisi.




