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Otrzęsiny klas pierwszych
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Hejka, Pierwszaki!
Witamy Was w progach naszej Szkoły.

Niedawno dołączyłyście do społeczności
uczniowskiej "Ekonomika". Szkoła ta ma ponad 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

Poznajcie pierwsze klasy

W piątek, 8 l istopada w naszej Szkole odbyło się wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Jest to
kontynuacja zorganizowanej w ubiegłym roku, na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, akcji
"Rekord dla Niepodległej" - tym razem pod hasłem "Szkoła do Hymnu".

28 października 201 9 roku w sali
gimnastycznej odbyły się otrzęsiny klas
pierwszych Ekonomika, w których
wzięło udział 9 klas. Na początku Pan
Dyrektor Ireneusz Szychowski przywitał
pierwszaków i wychowawców.

Następnie odbyło się uroczyste
pasowanie nowych uczniów i ich
wychowawców. Przyjęto również
ślubowanie klas pierwszych, po którym
zostal i dołączeni do braci Ekonomika.

Wydarzeniu towarzyszyły l iczne gry
i zabawy, którym kibicowała Dyrekcja
Szkoły i zaproszeni goście. Wspólna
zabawa przyczyniła się do integracji
młodzieży i przyniosła radość z powodu
przyjęcia w szeregi społeczności
Ekonomika.

Organizatorami otrzęsin była klasa I I D
z wychowawczynią p. Katarzyną Korsak
oraz Samorząd Uczniowski.

Pasowanie pierwszaków i ich wychowawców

W dniach 1 9-21 l istopada odbywała
się w naszej Szkole próbna matura
z wydawnictwa Operon. Uczniowie
klas czwartych przystąpil i do
egzaminów z języka polskiego,
matematyki i języków obcych na
poziomie podstawowym oraz do
wybranych przedmiotów na poziomie
rozszerzonym.
Na przełomie l istopada i grudnia
odbywają się również próbne
egzaminy potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie.
Funkcją tych egzaminów jest
sprawdzenie wiedzy, umiejętnoości,
zmierzenie się z czasem oraz
oswojenie się ze stresem.

Szkoła do Hymnu

Próbne egzaminy maturalne i zawodowe

Pielgrzymka maturzystów
24 października 201 9 roku młodzież
klas maturalnych pod opieką siostry
Moniki Banaszczak, wychowawców
i nauczyciel i odbyła pielgrzymkę na
Jasną Górę w intencji powodzenia na
zbliżających się egzaminach
zawodowych i maturalnych.
Skupienie i modlitwa towarzyszyła
młodzieży od samego początku.
W programie pielgrzymki był różaniec
na wałach sanktuarium, msza święta,
różaniec oraz Apel Jasnogórski. Do
Płocka wszyscy wrócil i w późnych
godzinach wieczornych.

Uczniowie klas pierwszych z portretami wychowawców
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