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Walne Zgromadzenie

W dniu 14 września 2020 roku odbyło się uroczyste 
Walne Zgromadzenie związane z obchodami 

JUBILEUSZU 25 – LECIA funkcjonowania w naszej 
szkole Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”. 

Obradom przewodniczyła PREZES Izabela Koper 
uczennica klasy 4 TE, zaś WICEPREZES Julita 

Marczak uczennica klasy 4 TE wygłosiła referat na 
temat:

„ SPÓŁDZIELCZOŚĆ UCZNIOWSKA SZKOŁĄ 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – 25 LAT SPÓŁDZIELNI 

UCZNIOWSKIEJ „EKONOMIK”.



Walne Zgromadzenie

W zebraniu uczestniczyli członkowie z klas: 4 TE, 3 TE, 3 HS, 2 
HS, 2 CS, 2 A1, przyjęto również nowych członków. Na zebranie 
przybyli zaproszeni goście: Pani Dyrektor Barbara Stepnowska, 

Pani Wicedyrektor Aldona Zadroga, Pani Przewodnicząca 
Zespołu Przedmiotowego Ekonomiczno-Handlowego 

Małgorzata Złotkowska, nauczyciele współpracujący ze 
spółdzielnią: Pani Anna Przygoda - Majewska, Pani Joanna 

Skarzyńska, Pani Urszula Kaliszewska oraz Pani Małgorzata 
Lelujka, a także opiekunowie spółdzielni Barbara Parzych i 
Małgorzata Święcicka. Podczas zebrania podjęto stosowne 

uchwały, a także nawiązano do „25 – LAT HISTORII 
SPÓŁDZIELCZEJ”. Nie zabrakło wspomnień, ale również 
planów na najbliższy czas. Pani Dyrektor podziękowała 

opiekunom oraz młodym spółdzielcom za zaangażowanie w 
pracę na rzecz spółdzielni, a także życzyła dalszych sukcesów.

Konsumpcja TORTU OKOLICZNOŚCIOWEGO była słodkim 
akcentem związanym z obchodami JUBILEUSZU – 25 LECIA 

SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ „EKONOMIK”.



SPOTKANIE SPÓŁDZIELCÓW Z 
„EKONOMIKA” W PŁOSZYCACH

8 września 2020 r. uczniowie technikum handlowego i 
ekonomicznego , członkowie spółdzielni uczniowskiej „Ekonomik” 

w sposób aktywny świętowali jubileusz 25-lecia działalności 
swojej Spółdzielni w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4. Po 

uroczystym Walnym Zgromadzeniu Członków, które miało 
miejsce 14 września , nadszedł czas na odrobinę relaksu na łonie 

natury. W związku z tym wybraliśmy się do rezerwatu Olsy 
Płoszyckie. 



SPOTKANIE SPÓŁDZIELCÓW Z 
„EKONOMIKA” W PŁOSZYCACH

Na miejscu powitali nas pracownicy Lasów Państwowych. Po 
krótkiej lekcji dotyczącej ekologii i ochrony lasu ruszyliśmy 
na grzybobranie pod bacznym okiem gospodarzy. Mimo to 

nie obyło się bez odrobiny adrenaliny, kiedy kilkakrotnie 
orientowaliśmy się , że przed nami nie ma pana leśniczego, 

ale za to wokół mnóstwo grzybów. Wówczas szybko 
przypominaliśmy sobie wskazówki pana leśniczego , 

uruchamialiśmy własną orientację w terenie, posiłkowaliśmy 
się nawigacją w telefonach komórkowych oraz wsparciem 
koleżeńskim. Wszyscy dotarliśmy do wyznaczonego celu.



SPOTKANIE SPÓŁDZIELCÓW 
Z „EKONOMIKA” W 

PŁOSZYCACH

Na miejscu czekało na nas wspaniałe 
ognisko i zapach pieczonych kiełbasek oraz 

2 pojemniki bułek. Po spędzonych kilku 
godzinach na 

świeżym powietrzu dopisywał nam apetyt. 
Wszyscy podziwialiśmy także nasze zbiory, 
ponieważ zebraliśmy pełne kosze, torby a co 

niektórzy „worki „ grzybów. Na miejscu 
zbiórki złożyliśmy też zebrane śmieci 

pozostawione w lesie przez pseudoturystów. 
W taki sposób podziękowaliśmy naturze za 

jej dary.



KONKURS ZBIÓRKA BATERII

W dniach od 15.09.2020r - 09.10.2020r. odbył się etap szkolnego konkursu „Zbiórka Baterii w
Szkole”. Konkurs miał na celu szerzenia edukacji ekologicznej związanej z ochroną środowiska
wśród społeczności szkolnej. Są to długofalowe, działania na temat prawidłowego pozbywania
się zużytych baterii. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie,
konkurs inicjował szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie młodzieży i
pozostałej społeczności szkolnej z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska
naturalnego. Program szkolnego konkursu „ ZBIERAJ BATERIE W SZKOLE !” poprzez
praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca całą społeczność
szkolną do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do
przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków. Uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody rzeczowe po powrocie do szkoły z nauczania zdalnego ufundowane przez Spółdzielnię
Uczniowską „EKONOMIK” i SK PCK .



KONKURS ZBIÓRKA 
BATERII

Wyniki konkursu:

1.Julia Kossakowska kl. II KC1 – I miejsce (72kg)

2.Julia Ścibek kl. IV Te – II miejsce (19kg)

3.Aleksandra Dymerska kl. II AH – III miejsce (17,5 kg)

4.Kamil Ciszkowski kl. I S - IV miejsce (13kg)

5.Kacper Grzybowiński kl. II TO1 - V miejsce (9,88kg)

6.Natalia Grabowska kl. II TE1 – VI miejsce (3,26kg)



W dniu 5 października 2020 r. 
uczniowie klas ekonomicznych: 2A1, 
2AH, 3TE oraz 4TE uczestniczyli w 

spotkaniu, zorganizowanym w formie 
wideokonferencji, w ramach realizacji 

VII edycji projektu edukacyjnego 
,,Lekcje z ZUS’’ w roku szkolnym 

2020/2021. 



Lekcja z ZUS
Uczniowie zgłoszeni do projektu otrzymali materiały 

skonstruowane tak, aby młodzi ludzie zdobyli nie 
tylko wiedzę teoretyczną, lecz także dowiedzieli się, jak 

zgłosić siebie i pracowników do ubezpieczeń, gdy 
założą własną firmę, czy też jak rozliczyć składki za 

pośrednictwem pierwszego kompleksowego e-urzędu 
w Polsce – Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Pan 

Przemysław Siemieniak – koordynator ds. 
komunikacji społecznej i edukacji z Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w Płocku, 
pracownik Wydziału Organizacji i Analiz, 

przeprowadził lekcję "E-ZUS, czyli firma pod ręką" w 
formie on-line.



Lekcja z ZUS

Młodzież aktywnie uczestniczyła w konferencji m.in. 
poprzez włączenie się w rozwiązywanie krzyżówki o 

tematyce związanej z ubezpieczeniami społecznymi, zaś 
uczniowie najbardziej zaangażowani zostali wyróżnieni 

poprzez otrzymanie gadżetów z ZUS. Współpraca z ZUS 
ma na celu kształtowanie świadomości ubezpieczeniowej 
młodego pokolenia, gdyż wiedza na temat ubezpieczeń 

społecznych stanowi ochronny parasol przed 
zdarzeniami, które mogą je spotkać np. utrata pracy czy 

niezdolność do jej wykonywania.



OLIMPIADA STATYSTYCZNA –
ETAP SZKOLNY

5 listopada 2020r uczniowie naszej szkoły pisali etap szkolny 
IV Olimpiady Statystycznej. W konkursowych zmaganiach 

wzięli udział uczniowie klas trzecich i czwartych Technikum 
Ekonomicznego.

Olimpiada statystyczna jest olimpiadą tematyczną. Jej celem 
jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z 

zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-
gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. 

Podczas konkursu, uczniowie rozwiązywali test on-line 
przygotowany przez organizatorów – Główny Urząd 

Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne. Test składał 
się z trzech części, każda o różnym stopniu trudności.



OLIMPIADA STATYSTYCZNA –
ETAP SZKOLNY

Nad prawidłowym przygotowaniem i przebiegiem zawodów 
online czuwała Komisja w składzie: Wicedyrektor Adam 

Zienkiewicz, oraz nauczyciele Joanna Skarzyńska, 
Małgorzata Złotkowska i Barbara Parzych.

Ranking w etapie szkolnym:
Anita Dumała klasa 4A – 1 miejsce

Angelika Topa klasa 4 TE i Karolina Bakuła klasa 3Te– 2 
miejsce

Joanna Romanowska 4Te – 3 miejsce
Do etapu okręgowego kwalifikację uzyskała Anita Dumała.







KONKURS „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”
W dniu 01 grudnia 2020r. uczniowie z klasy II , III i IV technikum ekonomicznego przystąpili zdalnie w
formie TESTU TEAMS do ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych pt. „ POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

SZKOLNY KOMITET KONKURSOWY powołany do zorganizowania VIII edycji konkursu na rok
szkolny 2020/2021

W składzie :

MAŁGORZATA ZŁOTKOWSKA - Przewodnicząca Szkolnego Komitetu Konkursowego

CZŁONKOWIE : 1. JOANNA SKARZYŃSKA 2. BARBARA PARZYCH

wyłonił następujących 2 zwycięzców, którzy będą reprezentować szkołę na etapie regionalnym w
Warszawie. Są to uczennice:

ANITA DUMAŁA - Klasa IV A KAROLINA BAKUŁA - Klasa III A



Ogółem w zawodach szkolnych wzięło udział 15 uczniów naszej szkoły Uczennice:

Anita Dumała , Romanowska Joanna , Żebrowska Magdalena – kl. IV A ,

Bakuła Karolina , Ochtera Paulina – III A , Bednarczyk Klaudia – II AH

otrzymały max ilość punków 25/25. W związku z powyższym że tylko 2 osoby reprezentują 
szkołę 04.12.2020 przeprowadzona została dogrywka – TEST – 40 pytań w wyniku której 
wyłoniono w/w zwycięzców.  

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie a zwycięzcom serdecznie 
GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów na szczeblu regionalnym. 

Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców i  Spółdzielnię uczniowską EKONOMIK.

KONKURS „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”



FOTOGRAFICZNY KONKURS 
ANDRZEJKOWY

W dniach 30.11 – 2.12 odbył się konkurs 
fotograficzny organizowany przez 

Samorząd Uczniowski i Spółdzielnię 
Uczniowską „Ekonomik” mający na 

celu prezentację makijażu i/lub 
stylizacji andrzejkowej. Prace były 

umieszczone na fb szkoły i tam odbyło 
się głosowanie za pomocą like’ów.



FOTOGRAFICZNY KONKURS ANDRZEJKOWY
Najwięcej wirtualnych głosów zdobyła stylizacja Julii Morawskiej z klasy II Sh1 , na drugim miejscu uplasował się Paweł Kiernozek z 

klasy IV TG ze swoją propozycją, a trzecie zajęła Wiktoria Koziatek z II Tg1 ze swoją oryginalną stylizacją.

• Nagrody dla najlepszych ufundowała SU „Ekonomik”. Dziękujemy.



OLIMPIADA Z ZUS

Ogólnopolska Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych realizowana jest pod hasłem „Warto 
wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Projekt „Lekcje z ZUS” wieńczy Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, 
która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród klas ekonomicznych. 14 grudnia 2020 roku do 
I etapu Olimpiady, który został przeprowadzony w formie zdalnej, czyli testu on-line, przystąpiło 11 
uczniów z klas: 2 AH, 3 TE oraz 4TE.

Uczniowie, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów:

Karolina Bakuła 3TE oraz Klaudia Bednarczyk 2AH - 1 miejsce Magda Dąbkowska 4TE - 2 miejsce

Drużyna szkolna reprezentująca szkołę została zakwalifikowana do II etapu Olimpiady o 
ubezpieczeniach społecznych – wojewódzkiego.



OLIMPIADA Z ZUS
Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym etapie. Dzięki
współpracy z ZUS podczas realizacji projektu
edukacyjnego „Lekcje z ZUS” udało się osiągnąć ten wynik.
Uczniowie brali udział w spotkaniach w formie wideokonferencji
zorganizowanych przez Panią Anetę Kokosza koordynator ds.
komunikacji społecznej i edukacji z ZUS Oddział w Płocku.
Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie, liczymy na
dalszą współpracę.

Nauczyciele wchodzący w skład komisji szkolnej: Małgorzata
Złotkowska, Joanna Skarzyńska, Barbara Zatryb oraz Barbara
Parzych.

Nagrody dla zwycięzców I etapu Olimpiady z ZUS
ufundowała Spółdzielnia Uczniowska „EKONOMIK”.



Życzenia świąteczne
Instruktorzy, Opiekunowie Działacze

i sympatycy Spóldzielni Uczniowskich

W imieniu Rady i Zarządu Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia składamy gorące życzenia przede wszystkim zdrowia, zdrowia i odporności, cierpliwości w znoszeniu 

niedogodności dnia powszedniego oraz utrudnień i rygorów sanitarnych.

Życzymy pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Niech 2021 ROK przyniesie same pomyślne 
zmiany. Umożliwi realizację wszystkich planów, zamierzeń i spotkań bez ograniczeń dystansu społecznego.

Niech słowa poniższego wiersza ogrzeją Wasze serca i staną się naszym podarkiem świątecznym.

Ze spółdzielczym pozdrowieniem,

Rada i Zarząd FRSU



Życzenia świąteczne

Boże Narodzenie
Radość wielką głosi.

Pokój i nadzieję
Wszystkim nam przynosi.

W to radosne święto
Które świat odmienia,
Życzymy spełnienia
Każdego marzenia.

Stary Rok odchodzi,
Nowy - niech przyniesie
Dla Was dużo zdrowia

I szczęście w spółdzielczym biznesie!


