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Szanowni Rodzice! Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2016 / 2017. Przed uczniami miesiące pracy, w której będziemy starali się im
owocnie pomóc. Mamy nadzieję, że kolejne lekcje będą dla młodych ludzi nie tylko okazją do zdobycia rzetelnej wiedzy,
przygotowania do czekających ich egzaminów, ale przede wszystkim staną się drogą do rozwoju osobistego. W bieżącym roku
szkolnym w ZSE naukę rozpoczęli uczniowie w czterech klasach pierwszych, w zawodach: Technik ekonomista, Technik logistyk,
Technik handlowiec, Technik informatyk

1.

1 września 2016 roku pracę w ZSE rozpoczęli nowi nauczyciele: p. Jolanta Szymańska – katecheza, p. Martyna Mostowska –
wychowanie fizyczne, p. Mariusz Towarek – informatyka, matematyka, ks. Krzysztof Gogół – katecheza .

2.

W bieżącym roku szkolnym stypendystą Prezesa Rady Ministrów w Zespole Szkół Ekonomicznych jest Szymon Kelak – uczeń
klasy III EB.

3.

Nowy rok szkolny powitaliśmy w Ekonomiku wyposażeni w nową pracownię komputerową. Pracownia w sali 22 zakupiona
została ze środków inwestycyjnych powiatu. Uczniowie dzięki temu zakupowi zyskali m.in. 17 komputerów, 6 komputerów
do montażu, zestawy montażowe i diagnostyczne do budowy oraz montażu sieci komputerowych, dwa rzutniki i dwie
drukarki laserowe. To kolejny krok w drodze do nowoczesnej szkoły wyposażającej uczniów w umiejętności i wiedzę
niezbędne na rynku pracy. Ekonomik to szkoła, która szanując tradycję, podąża ku nowoczesności.

4.

Chcielibyśmy, aby nauka w naszej szkole była dla naszych uczniów czasem intensywnego zdobywania wiedzy i
wszechstronnego rozwoju w poczuciu akceptacji i bezpieczeństwa. Dlatego zachęcamy młodzież do aktywnego udziału
także w zajęciach pozalekcyjnych – kołach zainteresowań, klubach, projektach, imprezach. Celem naszym jest aktywizacja
młodych ludzi, którzy właśnie w tym momencie swojego życia powinni poszukiwać swoich talentów, mocnych stron i pasji.
Ich udział w przygotowaniu szkolnych uroczystości, konkursach, czy pracy wolontariuszy jest ważnym życiowym
doświadczeniem, a dla nas okazją do lepszego poznania naszych uczniów. Już wkrótce uczniom przedstawiony zostanie
wykaz zajęć dodatkowych, w których będą mogli uczestniczyć. Zachęcamy młodzież do zapoznawania się z ofertą zajęć
pozalekcyjnych przygotowanych przez nauczycieli ZSE. W ramach dodatkowych zajęć odbywać się będą nie tylko zajęcia
fakultatywne przygotowujące uczniów klas czwartych do egzaminów maturalnych i zawodowych, ale także zajęcia
wyrównawcze i rozwijające zainteresowania. W swej ofercie nauczyciele będą starali się zaspokoić potrzeby uczniów,
których zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji.

5.

Mamy nadzieję, że rozpoczynający się rok szkolny będzie także czasem owocnej współpracy między Szkołą a Rodzicami.
Zapraszamy Państwa nie tylko do udziału w kolejnych zebraniach klasowych, ale także do aktywnego włączenia się w życie
szkoły. Liczymy na Państwa wsparcie w motywowaniu młodzieży do nauki i szkolnej aktywności. Państwa pomoc i rada są
dla nas bardzo ważne. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo współtworzyć szkolną rzeczywistość także poprzez
zaangażowanie w pracę Rady Rodziców.

6.

W bieżącym roku szkolnym tradycyjnie już w naszej szkole funkcjonuje Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Wolontariatu,
Klub Przedsiębiorczości, Dekoratornia, Zespół Fitnesski. Uczniowie angażują się w prace Pocztu Sztandarowego. Młodzież
może korzystać ze szkolnej biblioteki.

7.

W bieżącym roku szkolnym kontynuowana będzie szeroko zakrojona współpraca z instytucjami i firmami, które od lat
wspierają działalność naszej Szkoły. Odbyły się już spotkania organizacyjne przygotowujące szczegółowy plan współpracy z
firmą Raben Transport. Głównymi punktami współpracy w nowym roku szkolnym z firmą Raben będą m.in.: Światowy
Tydzień Przedsiębiorczości, Dzień Logistyka i Spedytora, Dzień Przedsiębiorczości, staż nauczycielski oraz praktyki
zawodowe. Zaplanowane są także wycieczki dydaktyczne m.in. do firmy TransMeble Poznań.

8.

Uczniowie naszej Szkoły mają możliwość uczestniczenia w wielu wycieczkach, wyjściach, prelekcjach i wykładach, dzięki
którym wiedza zdobywana teoretycznie wzbogacana jest o praktyczne doświadczenia. Wyjścia i wycieczki proponowane są
uczniom przez nauczycieli. Kadra pedagogiczna jest jednak także otwarta na propozycje młodych ludzi. Pierwsze ciekawe
oferty już docierają do uczniów. Zachęcamy m.in. do udziału w wymianie polsko – niemieckiej oraz warsztatach
językowych w Anglii. Szczegółowe informacje przedstawić mogą wychowawcy i nauczyciele języków obcych. W planach na
najbliższe dni jest rajd rowerowy. Szczegółowe informacje – p. Anna Słowińska.

9.

Serdecznie zachęcamy uczniów do udziału w różnorodnych konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych. Ich
oferta jest na bieżąco przedstawiana młodzieży. To okazja do zdobywania nowych doświadczeń, poszerzania wiedzy,
budowania poczucia własnej wartości. Uczniowie zdobywają w ten sposób również dodatkowe punkty do oceny z
zachowania oraz oceny z przedmiotu. Informacje o konkursach na stronie internetowej szkoły.

10. Szkolna strona internetowa to ważny element funkcjonowania naszej Szkoły. Znajdziecie Państwo na niej m.in. bieżące
informacje z życia szkoły, ważne komunikaty, przypomnienie istotnych terminów, szkolną dokumentację, galerię
fotograficzną, plan lekcji uczniów i nauczycieli, bieżące zastępstwa, przekierowanie do dziennika elektronicznego.
Serdecznie zapraszamy www.zse.srem.pl

11. Dyrekcja Szkoły:
Dyrektor – Piotr Karliński
Zastępca dyrektora – Helena Ciesielska
Kierownik praktycznej nauki zawodu – Elżbieta Szolek

12. Kontakt ze szkołą
tel/fax: 061 28 30 177
e-mail: sekretariat@zse-srem.pl
adres: www.zse.srem.pl

