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W grudniu w Ekonomiku
W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia
Pisania Kartek Świątecznych uczniowie
klas I G, I I D, IV A pod opieką p. Marty
Goleń i p. Katarzyny Korsak pisal i życzenia
z okazji zbl iżających się Świąt Bożego
Narodzenia. Ciepłe słowa popłynęły do
Domów Dziecka, Domów Seniora, Domów
Opieki Społecznej i osób prywatnych.
Uczniowie Koła Przyjaźni Polsko-
Gruzińskiej "Tamada" wysłal i życzenia do
dr Davida Kolbai - kierownika Seminarium
Kaukaskiego Studium Europy Wschodniej
UW oraz do Szkoły Polskiej im. św.
Królowej Jadwigi w Tbil isi .

W naszej Szkole odbyła się
ol impiada "Warto wiedzieć
więcej o ubezpieczeniach
społecznych” organizowana
przez ZUS. Z pytaniami
testowymi zmagali się
uczniowie klasy I I I a TE.
Opiekunem grupy była pani
J. Kierzkowska.

W grudniu po raz szósty odbył sie w naszej
Szkole Maraton Pisania Listów Amnesty
International. Młodzież Ekonomika po raz kolejny
pisała l isty w obronie praw człowieka.
W tegorocznej akcji napisal iśmy 783 listy.

Uczniowie Ekonomika z inicjatywy p. psycholog
Moniki Gruszczyńskiej po raz trzeci wzięl i udział
w debacie profi laktycznej "Sporadyczne picie
piwa oraz palenie marihuany może prowadzić do
uzależnienia". Tym razem uczennice klasy 1 k
przekonywały uczniów klasy 2c, że nawet
sporadyczne picie piwa czy palenie marihuany
może prowadzić do poważnych konsekwencji .
Klasa 2c przekonywała, że takie sporadyczne
zażywanie, nie prowadzi do uzależnienia.

W listopadzie nasza Szkoła wzięła udział w akcji
charytatywnej "Paczka na Kresy - Boże
Narodzenie 201 9". 4 grudnia opiekunki
Samorządu Uczniowskiego przekazały zebrane
przez uczniów produkty spożywcze, słodycze,
leki, środki opatrunkowe, środki czystości,
kremy, kalendarze na rok 2020 o tematyce
związanej z Polską do płockiego Hufca, skąd
zostaną przewiezione do potrzebujących.




