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Walne Zgromadzenie

 Walne Zgromadzenie Spółdzielni Uczniowskiej
„EKONOMIK”

W dniu 22 września odbyło się Walne Zgromadzenie
Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”, w którym
uczestniczyli członkowie z klas 4A, 4HS, 3AH, 3A1, 3HS, 1A 
wraz z opiekunami oraz Pani Dyrektor Barbara 
Stepnowska.

Obradom przewodniczyła prezes Aleksandra Olender z 
klasy 4A.

Podczas walnego zgromadzenia został wybrany zarząd, 
rada nadzorcza oraz komisja rewizyjna na bieżący rok
szkolny. Spółdzielcy podjęli stosowne uchwały związane
z funkcjonowaniem spółdzielni.

Na forum społeczności spółdzielczej ogłoszony został
„Konkurs na najlepszy materiał do filmu o Spółdzielni
Uczniowskiej EKONOMIK”.

Dziękujemy Pani Krystynie Korczakowskiej-Nosek za 
przygotowanie dekoracji okolicznościowej na walne
zgromadzenie



Olimpiada z ZUS

W dniu 23.11.2021 r. uczniowie z klas TECHNIKUM 
EKONOMICZNEGO: 3A1, 3AH oraz 4A wzięli udział w 
Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach
społecznych”. I etap olimpiady został przeprowadzony
w trybie stacjonarnym na terenie szkoły. Najwyższą ilość
punktów zdobyli: Karolina Bakuła – uczennica klasy 4 A, 
Mateusz Siok – uczeń klasy 3A1 oraz Klaudia Bednarczyk 
– uczennica z klasy 3AH.

Jednocześnie nasza drużyna została zakwalifikowana
do II etapu na szczeblu wojewódzkim.

Podczas uroczystego podsumowania, które miało
miejsce w dniu 9 grudnia, uczniowie otrzymali gratulacje
od pani Dyrektor Barbary Stepnowskiej oraz od 
nauczycieli wchodzących w skład komisji szkolnej: 
Barbary Parzych, Małgorzaty Złotkowskiej oraz Joanny 
Skarzyńskiej.

Prezes Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” Wiktor 
Zalewski uczeń z kasy 1A wręczył zwycięzcom dyplomy
oraz nagrody ufundowane przez spółdzielnię.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom olimpiady
oraz życzymy powodzenia kolejnych sukcesów na II 
etapie dla zespołu reprezentującego naszą szkołę.



Lekcje z ZUS

Do projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”

w bieżącym roku szkolnym, zostali

zgłoszeni uczniowie klas ekonomicznych: 

1A, 2A, 3A1, 3AH oraz 4A.

W dniach 11-13 października gościliśmy

w naszej szkole pracowników

Inspektoratu ZUS w Ostrołęce: Panią Annę

Janyszko oraz Panią Małgorzatę

Kamecką-Mrozek, które przeprowadziły

lekcje z zakresu ubezpieczeń
społecznych.



 „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, 
uczą przy tym by być wzajemnie
odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą
do innych pokoleń (zasady solidaryzmu
społecznego), a ponadto dają praktyczną
wiedzę przyszłym przedsiębiorcom. Udział w 
projekcie pozwala uczniom na poszerzenie
wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych z 
zakresu ubezpieczeń społecznych. Młodzież jest 
lepiej przygotowana do wejścia na rynek pracy, 
do podejmowania świadomych i
odpowiedzialnych wyborów. Atutem projektu są
też bogate materiały dydaktyczne przekazane
nauczycielom i uczniom w formie papierowej, 
elektronicznej oraz video. Informacje i ćwiczenia
wykonywane przez młodzież podczas warsztatów
uczą rzeczy bardzo przydatnych w życiu
codziennym i pracy zawodowej. Pokazują jakie
sprawy załatwiamy w ZUS, skąd się bierze nasza
emerytura, jakie świadczenia wypłaca ZUS i jakie
składki musimy płacić prowadząc działalność
gospodarczą.

Nauczyciele realizujący projekt edukacyjny „Lekcje
z ZUS”: Małgorzata Złotkowska, Joanna Skarzyńska, 
Barbara Parzych.



Dzień

Chłopaka
W naszej szkole 30 września to okazja do świętowania, 
chłopcy bowiem stanowią mniej liczną grupę wśród
uczniów. Uczennice klasy II S pod czujnym okiem
wychowawczyni Agnieszki Stefańskiej przygotowały różne
zabawy. Sala gimnastyczna tętniła muzyką, gdyż nasi 
chłopcy odgadywali tytuły piosenek po dźwięku kilku nut. 
Było jedzenie na czas cytryny i masła, a także odróżnianie
oryginalnych produktów spożywczych od podróbek.

Pod okiem licencjonowanej instruktorki Zumby Krystyny
Pyskło chłopcy próbowali swoich sił w tej aktywności
fizycznej.

W czasie przerw na korytarzu dziewczęta z klasy III SH1 
częstowały ciasteczkami i kawą przygotowanymi przez
naszą gastronomię.

Słodkie nagrody ufundował sklepik szkolny.

Wszystkim Panom i Chłopcom naszej szkoły życzymy
wszystkiego najlepszego.

Organizatorzy:

A. Stefańska, K. Pyskło, E. nedźwiedzka, M. Tyszka, E. 
Okowicka, R. Lech. 



Konkurs- Dekalog
Cyfrowego 
Obywatela

Konkurs- plakat "Dekalog

Cyfrowego Obywatela" 

rozstrzygnięty w głosowaniu na

funpage szkoły.

Zwyciężczynie:

 Julka Grodzka

 Klaudia Brzezińska

 Ola Krawczyk

Nagrody ufundowała

Spółdzielnia Uczniowska

EKONOMIK.



Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w 

Rummikub

Ania z kl. IV A i Klaudia z kl. IV S, wczoraj prezentowały

swoje zdolności w Mistrzostwach Polski w Rummikub. 

Ania Kukulska po rozgrywkach wstępnych dostała się

do ćwierć finału. Dziewczyny znalazły się wśród 84 

finalistów X Ogólnopolskich Mistrzostw Polski w 

Rummikub w Sztumie. 

Dofinansowanie wyjazdu wsparła Spółdzielnia

Uczniowska Ekonomik.



Bal Maturalny

Uczniowie ZSZ nr 4 swoją studniówkę zorganizowali dużo

wcześniej. Młodzież bawiła się w sobotę 30 października 2021 

w hotelu Korona w Krukach.

Skąd taki nietypowy termin studniówki? Oczywiście chodzi o 

pandemię. Tegoroczne doświadczenia (studniówki na

początku roku się nie odbyły) pokazały, że może warto

zorganizować bal wcześniej. Z takiego założenia wyszli

uczniowie ZSZ nr 4.

Tort ufundowała Spółdzielnia Uczniowska Ekonomik.



Konkurs na najlepszego

księgowego
W dniu 30 listopada 2021 r. uczniowie klasy czwartej technikum ekonomicznego
przystąpili do konkursu na najlepszego księgowego w ZSZ nr 4 im. Adama Chętnika w 
Ostrołęce.

Zadanie konkursowe należało rozwiązać z wykorzystaniem programu finansowo-
księgowego Rewizor GT. Młodzi księgowi sporządzali: plan kont. dziennik księgowań, 
zestawienie obrotów i sald . Obliczali zaliczkę miesięczną z tytułu podatku
dochodowego od osóbprawnych – CIT , bilans , rachunek zysków i strat w wariancie
porównawczym oraz przeprowadzali analizę finansową przedsiębiorstwa.

Komisja konkursowa w składzie:

Przewodnicząca: Małgorzata Złotkowska

Członkowie: Joanna Skarzyńska , Barbara Parzych

wyłoniła następujących zwycięzców: 

1 miejsce – KAROLINA BAKUŁA

2 miejsce – PAULINA OCHTERA , ANNA KUKULSKA

3 miejsce – ANETA POLAK , MAŁGORZATA MURACH 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie a zwycięzcom serdecznie
gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym życiu zawodowym.

Nagrody zostay ufundowane przez Radę Rodziców i Spółdzielnię uczniowską
EKONOMIK za które w imieniu zespołu bardzo dziękuję.



MIKOŁAJKI W PLACÓWCE 
PIECZY ZASTĘPCZEJ 
„KORCZAKÓWKA”

Z okazji „MIKOŁAJEK jak co roku podopieczni z Placówki Pieczy 
Zastępczej „KORCZAKÓWKA” obdarowani zostali słodkościami przez
uczniów naszej szkoły.

W imieniu organizatorów akcji , dzieci oraz Dyrekcji placówki
chciałybyśmy bardzo podziękować całej społeczności szkolnej za tak
piękną akcję, w którą się wszyscy włączyliśmy.

Serdeczne podziękowania za przygotowanie i sprzedaż rozmaitych
słodkości dla uczniów z klasy : 3AH, 3A1, 2A, 3SH1, 3TO, 2TO.

Miejmy nadzieję, że za rok uczniowie i nauczyciele z równie wielkim
zaangażowaniem włączą się do organizacji podobnego wydarzenia.

Małgorzata Złotkowska

ORGANIZATORZY AKCJI: SKPCK, SZKOLNI AMPASADORZY, PARLAMENT 
EUROPEJSKI, SU EKONOMIK , WOLONTARIAT. 

Barbara Zaborowska, Małgorzata Złotkowska, Edyta Zabielska, 
Małgorzata Święcicka



Konkurs „Świąteczne
światełko dla
środowiska”.

Z radością informujemy, że w dniu 14-01-2022r., został
rozstrzygnięty konkurs na świąteczną choinkę -
„Świąteczne światełko dla środowiska”.

Jury postanowiło nagrodzić następujące prace:

I miejsce – Kolorowa szkoła. Niepubliczna Szkoła
Podstawowa,

II miejsce – Przedszkole Miejskie Nr 18 w Ostrołęce,

III miejsce – Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w 
Ostrołęce.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy
dzieciom oraz nauczycielom biorącym udział w 
konkursie za ogromne zaangażowanie i twórczą
pracę.

Serdeczne podziękowania kierujemy dla naszych
fundatorów nagród: Galeria Bursztynowa, BEST-Office 
Jarosław Jakubiak, Salon Empik – Ostrołęka, Sklep
Planeta Zabawek w Ostrołęce, KDF Podatki w 
Ostrołęce, Sklepik szkolny działający przy Spółdzielni
Uczniowskiej „Ekonomik” w ZSZ Nr 4.



WYRÓŻNIENIE W OGÓLNOPOLSKIM 
KONKURSIE PLASTYCZNYM „SPÓŁDZIELNIA 
UCZNIOWSKA W OKNIE SZKOŁY

 Uczennice naszej szkoły: Alicja Strzeszewska i Marta Prajs z klasy 2A 
otrzymały wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym: 
Spółdzielnia Uczniowska w oknie szkoły” zorganizowanym przez Krajową
Radę Spółdzielczą z udziałem Fundacji Rozwoju Spółdzielczości
Uczniowskiej w Krakowie. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu
witrażu przedstawiającego logo spółdzielni uczniowskiej. Praca
konkursowa stanowiła nowy autorski projekt dla działającej w naszej
szkole Spółdzielni Uczniowskiej „Ekonomik”. Celem konkursu było
rozwijanie pracy grupowej i umiejętności propagowania spółdzielni
uczniowskiej na forum szkoły w atrakcyjnej formie plastycznej.

 Wyróżnionym Uczennicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów. 

 Krystyna Korczakowska- Nosek
Barbara Parzych



WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI 

UCZNIOWSKIEJ „EKONOMIK”

 W dniu 25 lutego 2022 roku odbyło się WALNE 

ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ 

„EKONOMIK” o charakterze sprawozdawczym, 

w którym uczestniczyli spółdzielcy z klas: 1A, 

3A1, 3AH, oraz 3CS wraz z opiekunami Barbarą

Parzych i Małgorzatą Święcicką oraz Panią

Dyrektor Barbarą Stepnowską.

Obradom przewodniczył prezes Spółdzielni

Uczniowskiej „EKONOMIK” Wiktor Zalewski uczeń

z klasy 1A.



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

 Dokonano podsumowania działań podejmowanych w ramach
spółdzielni w I okresie bieżącego roku szkolnego, a następnie
przedyskutowane i zweryfikowane zostały zadania zaplanowane
na II okres.

 Pani Dyrektor Barbara Stepnowska podziękowała wszystkim
spółdzielcom oraz opiekunom za zaangażowanie i
wszechstronne działania wspierające realizację satutowych
zadań szkoły, które służą całej naszej społeczności.


