
ŚWIĄTECZNE MISTRZOSTWA ON-LINE W SKAKANIU NA 
SKAKANCE

Przed świętami Bożego Narodzenia odbyły się Szkolne Mistrzostwa on-line w skakaniu na 
skakance. Jakież było moje zdziwienie, że taka nietypowa forma zawodów (on-line) 

zainteresowała naszych uczniów. Zadanie polegało na wykonaniu jak największej ilości skoków 
na skakance w czasie 60 sekund (skoki obunóż). Po obejrzeniu nadesłanych filmików i 

policzeniu skoków wyniki wyglądają następująco: 

1 miejsce: WIKTORIA KACZYŃSKA klasa I Hs – 106 skoków

2 miejsce: GABRIELA MADRAK klasa I To – 87 skoków

3 miejsce MARTA GAWEK klasa II Tg – 66 skoków

Nagrody dla najlepszych ufundowała niezawodna Spółdzielnia Uczniowska „Ekonomik”. 
Gratulacje dla najlepszych i dziękuję za udział



WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ 
„EKONOMIK”

W dniu 29 stycznia 2021 roku odbyło się WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI 
UCZNIOWSKIEJ „EKONOMIK” o charakterze sprawozdawczym, w którym uczestniczyli spółdzielcy 
z klas: 2 A1, 2 AH, 3 TE, 4 TE, 2 Hs, 3 Hs oraz 2 CS wraz z opiekunami: Barbarą Parzych i Małgorzatą 

Święcicką.

Obradom przewodniczyła prezes Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” Aleksandra Olender 
uczennica klasy 3TE.



WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ 
„EKONOMIK”

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

Ogłoszony został:

„KONKURS NA NAJCIEKAWSZY PROJEKT
KOSZULKI DLA SPÓŁDZIELCÓW”.



Konkurs na najlepszego pączka

11 lutego w Tłusty Czwartek odbył się w naszej szkole konkurs na najlepszego pączka 
zorganizowany przez Samorząd Uczniowski i Spółdzielnię Uczniowską „Ekonomik”. Do 

konkursu zgłosiło się 4 uczniów. Uczniowie przynieśli do szkoły cieplutkie i pięknie pachnące 
pączki. Jury pod przewodnictwem Pani Dyrektor Barbary Stepnowskiej dokonało oceny 

pączków. Oceniano m.in. : wygląd, smak, zapach i nadzienie.



Konkurs na najlepszego pączka

Wyniki konkursu:

I miejsce Paulina Laskowska kl. 1G

II miejsce Katarzyna Dobrołęcka kl. 1G

III miejsce Damian Ścięgaj kl. 2 G1

IV miejsce Jakub Kuliś kl. 4 G

Sprawdziliśmy też, jak w czasie pandemii w obostrzeniach sanitarnych można zjeść w elegancki
sposób pączka. Okazało się ,że jest to możliwe. Ochotnicy w tej konkurencji wykazali się ogromnym
profesjonalizmem w tej kwestii.

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Nagrody ufundowała Rada Rodziców i SU „ Ekonomik”.



ŚWIATOWY TYDZIEŃ PIENIĄDZA

W dniach 22-28 marca 2021 roku w ZSZ Nr 4 im 
A.Chętnika w Ostrołęce obchodzony był Światowy 

Tydzień Pieniądza(Global Money Week) pod hasłem 
„Zadbaj o siebie. Zadbaj o swoje pieniądze”.

Celem kampanii GMW jest zainspirowanie młodzieży 
do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

osiągnięcia samodzielności finansowej w dorosłym 
życiu, przygotowanie młodego pokolenia do 

podejmowania świadomych decyzji finansowych, a tym 
samym walka z wykluczeniem finansowym i biedą.

Pod opieką nauczycieli Joanny Skarzyńskiej i Barbary 
Parzych uczniowie klas ekonomicznych wzięli udział w 

webinariach o tematyce finansowej.



ŚWIATOWY TYDZIEŃ PIENIĄDZA
Klasa 1 Te zgłębiała tajniki „Systemu gwarantowania depozytów w Polsce” i
„Zrozumieć działalność banku i operacje bankowe”. Klasa 2A1 poznawała
„Rynek finansowy, usługi finansowe, rolę banków w gospodarce” oraz „
Cyberoszuści atakują – jak nie dać się okraść w internecie”. Również klasy
3S i 2SH1 wysłuchały wykładu „ Cyberoszuści atakują – jak nie dać się
okraść w internecie” wraz z nauczycielem p.Małgorzatą Święcicką.
Uczniowie z klasy 3A uczestniczyli w webinarze „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).



Konkurs na nową koszulkę Spółdzielni 
Uczniowskiej "Ekonomik"

Ogłoszony w marcu, na FB szkoły, konkurs został 
podsumowany 17 maja 2021 r. – zaraz po powrocie do 
stacjonarnej nauki. Najciekawszy projekt koszulki dla 

spółdzielców wykonała Natalia Bachmura z klasy 3 KC. Nad 
przebiegiem konkursu, w roli jury, czuwał zarząd Spółdzielni 

Uczniowskiej „EKONOMIK” na czele z prezes Aleksandrą 
Olender oraz Martą Budną uczennicą z klasy 3 Technikum 

ekonomicznego. Nagrodę ufundowała Spółdzielnia 
Uczniowska „EKONOMIK”. Natalii serdecznie gratulujemy 
sukcesu, a także dziękujemy za ciekawy projekt koszulki, 

który wyróżnia się inwencją twórczą poprzez kreatywną szatę 
graficzną oraz pomysłowe motywy charakterystyczne dla 

naszej szkoły





Podczas II etapu „Olimpiady wiedzy o ubezpieczeniach społecznych”, który został przeprowadzony 19 marca 
2021r. w formie zdalnej, czyli testu on-line, naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie:

Magdalena Dąbkowska z klasy 4TE, Karolina Bakuła z klasy 3 TE oraz Klaudia Bednarczyk z klasy 2AH.
W olimpiadzie, na etapie wojewódzkim, w którym wzięło udział 21 zespołów z województwa 

mazowieckiego, nasze uczennice zajęły III miejsce.
Sukces uczennic z klas ekonomicznych został doceniony i zauważony, zarówno w mediach lokalnych, jak też na 

forum naszej społeczności szkolnej.
W dniu 9 kwietnia 2021 r. ekonomistki otrzymały gratulacje od Pani Dyrektor Barbary Stepnowskiej, która 

wręczyła uczennicom dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 













Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Dla Prezes Spółdzielni Uczniowskiej „Ekonomik”

ALEKSANDRY OLENDER

Z powodu śmierci Taty

Składają Dyrekcja i Opiekunowie SU „Ekonomik”

w ZSZ nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce

Opiekunowie Spółdzielni Dyrektor Szkoły

Barbara Parzych

Małgorzata Święcicka







PRAKTYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA OBSŁUGI 
KADROWO-PŁACOWEJ

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie oraz przynależnością do Klubu 
Nauczycieli Przedmiotów Ekonomicznych uczniowie z klasy 2 AH i 2 A1 wraz z nauczycielami Małgorzatą Złotkowską i Barbarą 

Parzych brali udział w konferencji pt.: „Praktyczne aspekty prowadzenia obsługi kadrowo – płacowej zatrudnionych pracowników”.

Spotkanie realizowane było z wykorzystaniem technik i metod komunikacji na odległość w dniu 10.03.2021r.  

Podczas spotkania poruszone zostały następujące zagadnienia:

- kiedy możemy otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za pracę?

- kiedy wynagrodzenie za pracę podlega zmniejszeniu lub potrąceniu?

- pracownik w sądzie pracy – najczęściej występujące przyczyny sporu pomiędzy stronami stosunku pracy.

Prelegentami byli praktycy, którzy na co dzień zajmują się wyżej wymienionymi zagadnieniami w różnych podmiotach gospodarczych:

- Pan Jacek Kędziora – adwokat specjalizujący się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych,

- Pani Elżbieta Młynarska – Wełpa – specjalista ds. kadr i płac, wieloletni menedżer działów HR w międzynarodowych korporacjach,

- Pani Ewa Skórzewska – biegły rewident, główny księgowy nadzorujący dział zajmujący się sprawami kadrowo – płacowymi.



PRAKTYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA OBSŁUGI 
KADROWO-PŁACOWEJ

W trakcie 4,5 godzinnego spotkania zorganizowany został również krótki konkurs z wiedzy kadrowo –
płacowej dla uczniów szkół ekonomicznych biorących udział w konferencji.

Uczennica ALEKSANDRA DYMERSKA z klasy 2 AH zajęła II miejsce w konkursie. Organizatorzy konferencji 
przekazali wszystkim uczniom dyplomy oraz nagrody dla zwycięzców .



22 kwietnia 2021 r. uczniowie z klasy 3 Technikum ekonomicznego wraz z nauczycielami 
przedmiotów ekonomicznych uczestniczyli w „Lekcji z ZUS”, która została przeprowadzona w 

formie zdalnej przez pracowników Inspektoratu ZUS w Ostrołęce, we współpracy z Odziałem w 
Płocku.

Podczas spotkania zostały omawiane tematy dotyczące zasiłków i emerytur wypłacanych przez 
ZUS, PUE ZUS – kompleksowy e-urząd oraz ubankowienie.





PODZIĘKOWANIA DLA SPÓŁDZIELCÓW
Podczas zakończenia roku szkolnego dla klas maturalnych, zarząd Spółdzielni Uczniowskiej 

„EKONOMIK” wraz z opiekunami, podziękowali spółdzielcom z klasy 4 Technikum 
ekonomicznego za współpracę oraz zaangażowanie w działalność na rzecz spółdzielni. 

Szczególne podziękowania składamy członkom zarządu: Izabeli Koper -prezes, Julicie Marczak 
– wiceprezes oraz Klaudii Gutowskiej– sekretarz.

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





Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”

12 maja 2021 roku uczennice Technikum ekonomicznego Karolina 
Bakuła z klasy 3 Te i Anita Dumała z 4 Te pod opieką mgr Joanny 
Skarzyńskiej reprezentowały naszą szkołę w etapie okręgowym 
konkursu organizowanego pod honorowym patronatem Ministra 
Edukacji Narodowej „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Zadaniem konkursowym dla uczestników etapu regionalnego było 
udzielenie odpowiedzi na pytania z testu wiedzy z zakresu prawa 
pracy, w tym przepisów bhp, opracowanego przez Okręgową Komisję 
Konkursową. Test wiedzy składał się z 35 pytań. Nasze uczennice w 
etapie okręgowym uzyskały rewelacyjne wyniki – Karolina 35 
punktów zdobywając pierwsze miejsce, Anita 34 punkty i zajęła 2 
miejsce.



EKONOMISTKI W ETAPIE CENTRALNYM KONKURSU „POZNAJ 
SWOJE PRAWA W PRACY”

28 maja 2021 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie odbył 
się etap centralny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. W tym roku decyzją 
Pani Katarzyny Łażewskiej-Hrycko, Głównego Inspektora Pracy, finał VIII edycji 
konkursu realizowany był w formie stacjonarnej, z zachowaniem pełnego reżimu 
sanitarnego, w siedzibach okręgowych inspektoratów pracy.

W zmaganiach uczestniczyli laureaci etapu wojewódzkiego: Karolina Bakuła i 
Anita Dumała z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w 
Ostrołęce oraz Marta Krawczak z Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Nowej Wsi.

Laureaci etapu wojewódzkiego mieli za zadanie rozwiązanie testu wielokrotnego 
wyboru składającego się z 50 pytań.

Spotkanie z uczniami i opiekunami poprowadził Sobiesław Jaroszek, Zastępca 
Okręgowego Inspektora Pracy. W trakcie spotkania Sobiesław Jaroszek wręczył 
dyplomy Głównego Inspektora Pracy za udział w konkursie oraz dyplomy za 
zajęcie poszczególnych miejsc w etapie wojewódzkim. Opiekunowie otrzymali 
listy gratulacyjne za przygotowanie uczniów do konkursu. Zastępca Okręgowego 
Inspektora Pracy podczas spotkania życzył laureatom doskonałej znajomości 
zagadnień prawa pracy nie tylko podczas konkursu ale i podczas całej kariery 
zawodowej. 





X JUBILEUSZOWY KONKURS WIEDZY O HANDLU I 
TOWAROZNAWSTWIE

W dniu 28.05.2021r. w Naszej Szkole odbył się X 
Jubileuszowy Konkurs Wiedzy o handlu i 
towaroznawstwie. Zasięg konkursu obejmował 
szkoły kształcące w zawodzie technik handlowiec z 
m. Ostrołęka , powiatu ostrołęckiego i m. Łomża. 
Patronat na konkursem objęła Wyższa Szkoła 
Agrobiznesu w Łomży Wydział Towaroznawstwa. 
Uczniowie którzy zakwalifikowali się do drugiego 
etapu i otrzymali najwyższą liczbę punktów w I 
Etapie Konkursu.



X JUBILEUSZOWY KONKURS WIEDZY O HANDLU I 
TOWAROZNAWSTWIE

I miejsce zajęła Zuzanna Sobiech uczennica klasy 2CS

II miejsce zajęła Kornelia Marcinkowska, Patrycja 
Koziatek ,Kulesza Wiktoria - uczennice klasy 2CS

III miejsce zajęła Paulina Jakubowska uczennica klasy 1S

Nagrody w konkursie ufundowała „Spółdzielnia 
Uczniowska Ekonomik” i Rada Rodziców



DZIEŃ DZIECKA

Punktualnie o godzinie 9.00 społeczność szkolna spotkała się na placu przed szkołą, gdzie przygotowano 
liczne konkursy i zabawy. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania i zorganizowali wiele ciekawych gier i 
zabaw, w których uczniowie mogli ze sobą rywalizować. Każdy uczeń otrzymał drobny upominek: popcorn, 
lody , napój. Zabawa był świetna. To był wyjątkowy dzień, który dostarczył nam wielu emocji.



DZIEŃ DZIECKA



SUKCESY EKONOMISTÓW W KONKURSIE Z INNOWACJI

W roku szkolnym 2020/2021 w klasie 2 A1 wdrożona została innowacja 
pedagogiczna „PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI W PRAKTYCE” objęta 

patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w 
Warszawie.

Zwieńczeniem całorocznej pracy oraz wszelkich działań i inicjatyw był 
konkurs pod tytułem:

” Podstawy rachunkowości z elementami rozliczeń publicznoprawnych oraz 
etyki zawodowej” .

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu prezentacji 
multimedialnych na wybrane tematy oraz sporządzenie zadania 

praktycznego w programie księgowym REWIZOR. 



Najwyższe wyniki uzyskali następujący uczniowie:

OLIWIA PŁASKA – I miejsce

MATEUSZ SIOK   - II miejsce

GABRIELA KRAKOWIECKA – III  miejsce

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów w następnych 
latach podczas realizacji innowacji.

Nauczyciele realizujący innowacje

Małgorzata Złotkowska, Barbara Parzych



Nagrody ufundowała Spółdzielnia Uczniowska „EKONOMIK” a wręczyła 
Pani Dyrektor Barbara Stepnowska i Pani vice Dyrektor Aldona Zadroga.



WRĘCZENIE MEDALI NA 120-LECIE 
SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKICH W POLSCE

W imieniu Rady i Zarządu Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej podczas 
uroczystego zakończenia roku szkolnego 2020/2021 zostały przekazane Medale 
120 - lecia Spółdzielni Uczniowskich.
Prezes Spółdzielni  Uczniowskiej „EKONOMIK” Aleksandra Olender oraz 
wiceprezes Cezary Kostrzewski mieli zaszczyt wręczyć dyplomy nadania medalu 
wraz z  medalami wszystkim wyróżnionym.
Z podziękowaniami za empatię, życzliwość, podejmowane działania, promowanie 
i upowszechnianie wartości oraz zasad spółdzielczych, przedsiębiorczości, a także 
demokracji wśród dzieci i młodzieży, wspieranie przedsięwzięć oraz aktywny 
wkład w rozwój spółdzielni uczniowskich.



Na wniosek Rady i Zarządu Fundacji Rozwoju Spółdzielczości  Uczniowskiej Kapituła 
Medalu postanowiła uhonorować: Panią Dyrektor Barbarę Stepnowską, Pana 
Kazimierza Parszewskiego, Pana Roberta Piątka, Panią Małgorzatę Święcicką, Panią 
Barbarę Parzych, Spółdzielnię Mieszkaniową „PARKOWA”, PSS SPOŁEM w Ostrołęce.



Dziękujemy Pani Prezes Annie Bulka za docenienie naszej spółdzielczej aktywności, 
liczymy ma dalszą współpracę oraz wsparcie w czasie nowych wyzwań.


