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SPOTKANIE ADWENTOWE – wspólne kolędowanie

„Bóg się rodzi, moc truchleje ..."
17 grudnia w murach naszej szkoły zabrzmiała gromko przepiękna kolęda. Spotkanie adwentowe dla
młodzieży ze Szkół Fundacji uroczyście przypomniało nam o zbliżających się Świętach Bożego
Narodzenia. Uczniowie mogli obejrzeć porywającą inscenizację wigilijną nawiązującą do tradycji
meksykańskiej. Ich koledzy, wcielający się w aktorskie role, przypomnieli sens i znaczenie
nadchodzących świąt dla naszej chrześcijańskiej tożsamości.
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Studniówka 2020

„Zawżdy tak to bywało,
Gdy 100 dni nauk zostało,
Wielce godni żakowie,
Biesiadowali na zdrowie.”

1 lutego 2020 roku w hotelu „Stara Garbarnia” odbył się bal studniówkowy uczniów klasy
III Liceum Ogólnokształcącego i III Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego oraz IV klasy
Technikum Ekonomicznego. Tradycyjnie bal rozpoczęliśmy przywitaniem zaproszonych gości oraz
polonezem.
Uczniowie
podziękowali
swoim
nauczycielom,
wychowawcom, dyrekcji i rodzicom za wsparcie,
pomoc, dodawanie otuchy, cierpliwość i zachętę
do pokonywania słabości
w zdobywaniu wiedzy.
Z wielką uwagą wysłuchali ciekawych przemówień
Księdza Biskupa Waldemara Pytla i Pani Dyrektor
Stefanii Goździk. Uczniowie klasy IV przygotowali
zabawny program artystyczny. Odegrali scenki z życia
szkoły, wcielając się w role nauczycieli i uczniów. W ten szczególny wieczór wszyscy prezentowali
się elegancko i z klasą.
Bal studniówkowy stał się okazją do spędzenia wspólnych chwil przy stole. Uczniowie bawili się
wyśmienicie. Zaskoczyli wykonaniem w szybkim tempie poloneza.

W naszej pamięci na długo pozostaną cudowne
wspomnienia.
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SPOTKANIE ZE SPORTOWCAMI
3 lutego 2020 r.
SŁAWOMIR SZYMAŃSKI –
znamienity Gość
Szesnastostokrotny Mistrz Polski
Medalista międzynarodowych
zawodów
Rekordzista Polski z wynikami
135 i 137 kg
Rekordzista Europy Juniorów
i Seniorów z Grecji z wynikiem 152kg
6 miejsce na Paraolimpiadzie w Pekinie
MARTA PIOTROWSKA – wspaniała sportsmenka
2011 r. Mistrzostwa Świata w Christchurch, Nowa Zelandia, srebrny medal w skoku w dal
2012 r. Mistrzostwa Europy w Stadskanaal, Holandia, złoty medal w skoku w dal
2017 r. Mistrzostwa Świata w Londynie, brązowy medal w skoku w dal
2018 r. Mistrzostwa Europy w Berlinie, złoty medal w skoku w dal
2019 r. Mistrzostwa Świata w Dubaju, brązowy medal w skoku w dal

PAWEŁ PIOTROWSKI – wytrwały sportowiec
Pięciokrotny złoty medalista Mistrzostw Świata
2004 r. Złoty i srebrny medalista Igrzysk
Paraolimpijskich w Atenach
2008 r. Srebrny i brązowy medalista Igrzysk
Paraolimpijskich w Pekinie

BEATA JANKOWSKA – była uczennica
2015 r. Mistrzostwa Europy, Węgry, 5 miejsce z wynikiem 85 kg
2017 r. Puchar Świata, Węgry, 3 miejsce z wynikiem 83 kg
2017 r. Mistrzostwa Świata, Meksyk, 8 miejsce z wynikiem 85 kg
2019 r. Puchar Świata, Węgry, 5 miejsce z wynikiem 87 kg
2019 r. Mistrzostwa Świata, Kazachstan, 9 miejsce z wynikiem 96 kg
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WIKTOR KĘDZIA – uczeń klasy III Technikum Ekonomicznego
Trzykrotny Indywidualny Mistrz Polski
Rekord Europy Juniorów podczas Mistrzostw Europy we Francji
Wicemistrz Świata Juniorów podczas
Mistrzostw Świata w Kazachstanie

JAKUB MIROSŁAW – uczeń klasy
IV Technikum Ekonomicznego
2015-2019 Pięciokrotny Mistrz Polski
Juniorów w pchnięciu kulą
2019 r. Wicemistrz Polski w rzucie dyskiem
i pchnięciu kulą
2019 r. Mistrzostwa Europy Juniorów w Pajulahti, Finlandia, Mistrz Europy w pchnięciu kulą
i Wicemistrz w rzucie dyskiem
2019 r. Mistrzostwa Świata Juniorów w Nottwill, Szwajcaria, Wicemistrz Świata w pchnięciu kulą
i 4 miejsce w rzucie dyskiem
2019 r. Mistrzostwa Świata w Dubaju, 8 miejsce w pchnięciu kulą.

EKONOMISTA – najlepszy wybór !

Uczniowie zdobywają wiedzę
i kształcą umiejętności związane z :






zarządzaniem,
marketingiem,
prawem,
rachunkowością,
obsługą programów
filansowo-księgowych.

Dla uczniów Technikum Ekonomicznego jedną z atrakcyjnych form kształcenia jest praktyka
zawodowa, którą odbywają w klasie drugiej w wymiarze dziesięciu dni roboczych oraz w klasie
trzeciej w wymiarze dwudziestu dni roboczych. Dzięki praktykom uczniowie mogą zastosować
wiedzę zawodową nabytą w szkole w rzeczywistych warunkach i tym samym lepiej przygotować się
do pracy na wybranych stanowiskach w zawodzie technika ekonomisty.
Nasza szkoła od wielu lat współpracuje w zakresie praktyk zawodowych z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych przy ulicy Litomskiej, a także z Urzędem Skarbowym Wrocław-Stare Miasto przy
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ulicy Inowrocławskiej. Uczniowie są bardzo zadowoleni z praktyk zawodowych odbywanych w tych
instytucjach, uzyskują tam wysokie oceny i bardzo dobre opinie.
W szkole na lekcjach stosowania prawa w praktyce uczniowie klasy pierwszej i drugiej posługują się
różnymi źródłami prawa, takimi jak ustawy (kodeksy), rozporządzenia. Nabywają w ten sposób
umiejętności rozumienia języka prawnego i uczą się stosowania przepisów w oparciu o przykłady
zaczerpnięte z życia codziennego.

Uczniowie Technikum Ekonomicznego uczą się obsługiwania programów komputerowych INSERT
GT:
 Subiekt GT - programu magazynowo-sprzedażowego,
 Gratyfikant GT - programu kadrowo-płacowego,
 Rachmistrz GT - programu do prowadzenia podatkowej księgi przychodów
i rozchodów lub ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 Rewizor GT - programu finansowo-księgowego.
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PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA
Symbol zawodu: 331403
Technikum 5-letnie
Klasa
Kod

Obowiązkowe zajęcia

modułu

edukacyjne

I

331403.M1

Funkcjonowanie
podmiotów na rynku

4

331403.M2

Stosowanie prawa
w praktyce

2

2

331403.M3

Zarządzanie zasobami

3

4

331403.M4

Analiza statystyczna

331403.M5

Wykonywanie prac
biurowych

331403.M6

Komunikowanie się
w języku angielskim
zawodowym.

331403.M7

Zastosowanie
programów finansowo
księgowych

2

II

III

IV

V

Liczba godzin
tygodniowo
w pięcioletnim
okresie
nauczania

Liczba godzin
w pięcioletnim
okresie
nauczania

4

120

1

5

150

3

10

300

2

2

60

2

4

120

1

1

1

3

90

3

4

3

13

390

Prowadzenie spraw
kadrowo-płacowych

2

4

6

180

331403.M9

Prowadzenie gospodarki
finansowej

2

4

6

180

331403.M10

Prowadzenie
rachunkowości

3

3

90

7

56

1680

331403.M8

Łączna liczba godzin kształcenia
branżowego

3

11

13

12

13

w klasie II – 4 tygodnie
Praktyki zawodowe

w klasie III – 4 tygodnie

Egzamin zawodowy - kwalifikacja EKA.04 - pod koniec trzeciej klasy.
Egzamin zawodowy - kwalifikacja EKA.05 - pod koniec klasy czwartej.
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Spotkanie informacyjne w związku z realizacją projektów : „Podniesienie
efektywności kształcenia zawodowego w szkole Fundacji ECDiE” oraz „Utworzenie
i realizacja zadań CKZiU w placówkach Fundacji ECDiE”

Spotkanie dotyczyło praktyki zawodowej w roku szkolnym 2020/2021. Na spotkaniu
poinformowano uczniów o możliwości skorzystania z programu, który zakłada udział uczniów
w praktykach zawodowych w wymiarze 150. godzin (19. dni pracy).
Organizatorzy mają znaleźć przystosowane miejsca i dopełnić wszelkich formalności, a także
zapewnić transport uczniom, którzy zdecydują się w czasie ferii czy wakacji odbyć praktyki. Dla
każdego praktykanta będzie stworzony indywidualny plan. Wartość stypendium określi ilość godzin
przebytej praktyki. Po jej zakończeniu uczniowie otrzymają certyfikaty.
W ciągu dwóch lat można zrealizować podjętą praktykę. Osoby ubiegające się o udział w projekcie
będą odbywać na terenie szkoły szkolenia z zakresu komunikacji, wzajemnych relacji pracodawca–
pracownik. Szkolenie zakończy się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego udział w szkoleniu.
Pan Jakub Pytel zachęcił uczniów do pobrania dokumentów w sekretariacie szkoły. W punkcie
informacyjnym zorganizowanym na terenie szkoły będą doradcy zawodowi, którzy pomogą
w napisaniu CV i wskażą, w jaki sposób należy się zachować, kontaktując z pracodawcą.
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Od dwunastu lat uczestniczymy w programie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości - „Dzień
Przedsiębiorczości”. Każdego roku odbywamy jednodniową praktykę w wybranych
przedsiębiorstwach, instytucjach lub u przedsiębiorców, którzy wyjawiają nam tajniki swojego
zawodu.
Dotychczas przyjęto nas w:








Narodowym Banku Polskim we Wrocławiu
II Inspektoracie ZUS we Wrocławiu,
Izbie Skarbowej we Wrocławiu,
Izbie Doradców Podatkowych,
Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy we Wrocławiu,
Wrocławskim Parku Technologicznym,
biurach rachunkowych, turystycznych itd.

Czas spędzony w instytucjach czy przedsiębiorstwach był dla nas
bardzo owocny. Zawsze byliśmy serdecznie przyjmowani. Konsultanci mobilizowali nas do
wzbogacania wiedzy poprzez obserwację pracy różnych specjalistów na poszczególnych
stanowiskach pracy.
Jednodniowa praktyka umożliwiła nam:
 wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej w szkole,
 zweryfikowanie swoich wyobrażeń o zawodzie ekonomisty,
 zdobycie informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do
wykonywania danego zawodu,
 zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej,
 uświadomienie związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową.
Dzięki uczestnictwu w programie mamy szansę podjąć trafne decyzje co do dalszej drogi
edukacyjnej, a w rezultacie – zawodowej.
Nasza aktywność została zauważona przez Komitet Honorowy programu w składzie: Marzena
Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Marek Niedużak, Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Zbigniew Modrzewski, Prezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej
Przedsiębiorczości. Zaproszono nas do siedziby Ministerstwa Rozwoju na uroczystość
podsumowującą 16. edycję programu. Otrzymaliśmy tytuł Najaktywniejszej Szkoły w programie
Dzień Przedsiębiorczości 2019 r.

Wyjechaliśmy busem do Warszawy o szóstej rano. Pan Damian
Bogusz okazał się świetnym kierowcą i dość szybko przybyliśmy
na miejsce. Najpierw udaliśmy się do Sejmu. Obejrzeliśmy makietę
kompleksu budynków, a także salę plenarną Sejmu. Na galerii dla
prasy i gości zrobiliśmy sobie kilka zdjęć. Wspaniale poczuliśmy się,
zasiadając w fotelu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
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Następnie udaliśmy do gmachu Ministerstwa
Rozwoju na Galę. Na zdjęciu towarzyszą nam
Wiceprezes Zarządu FMP Pani Małgorzata
Sobkowicz oraz Podsekretarz Stanu Pan Marek
Niedużak.

Wręczono
nam dyplom
Najaktywniejszej Szkoły.

i

statuetkę

Powtórzyliśmy nasz sukces z 2017 roku.
Wtedy gościliśmy w sali notowań Giełdy
Papierów Wartościowych.
Do Wrocławia wróciliśmy wieczorem
zmęczeni, ale z ogromem wrażeń.
Delegacja uczniów Technikum Ekonomicznego

Koordynator Dnia Przedsiębiorczości
Aleksandra Grobelna
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WERONIKA SURMA, WIERSZE

Pani Wiosna

Gdzieś w oddali słyszę kroki,
Szum jeziora, zielona trawa,
A na słońcu ludzie krzyczą, że już wiosna idzie.

Przecz smutku, płaczu i trosko,
W końcu piękna wiosna przyszła,
Zbieram kwiatki, robię zdjęcia,
Usta maluję na zielono, a oczy na różowo.

Jeszcze jeden dzień

Dziś kolejny dzień, a Ziemia kręci się,
Ptaki śpiewają, a słońce już na niebie.
Gwiazdy świecą, ale tylko nocą,
A ja Cię kocham, całą swoją mocą.

Nie ma większej miłości niż ta, którą
czuję dziś do Ciebie.
Jeśli jutro nie zniknie dzień, to będzie
nam jak w niebie.
Dziś kolejny dzień, a jutro następny,

Szkoda, że ten rok, to rok przestępny.
Jeden więcej dzień czekania na Ciebie.
Ale wiem, że kiedy Cię spotkam, będzie
lepiej.
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