
Nasi piłkarze jak zawsze dali z siebie wszystko. 

Cieszymy się, że nasz program, wywołał uśmiechy na 

twarzach naszych nauczycieli. 

 

 

 

 Jest taki jeden dzień w roku,  

14 października, kiedy to w całej Polsce 

obchodzony jest DZIEŃ NAUCZYCIELA. 

Jest to nazwa potoczna i określa święto 

oświaty i szkolnictwa wyższego czyli 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ. W tym 

dniu uczniowie w różny sposób pragną 

podziękować swoim pedagogom. My 

również z okazji tego święta 

przygotowaliśmy specjalny apel, podczas 

którego złożyliśmy serdeczne życzenia 

wszystkim pracownikom naszego 

Ośrodka. Przygotowany program miał  

żartobliwy charakter. W pierwszej części 

składał się ze scenki, w trakcie której 

porównaliśmy punkt widzenia nauczyciela 

i ucznia w kwestii szkoły. Na drugą część 

przygotowaliśmy specjalnie dla naszych 

pedagogów pokaz mody. Inscenizacja 

została przyjęta z aplauzem i wszyscy widzowie świetnie się bawili. Na zakończenie spotkania 

złożyliśmy, już całkiem poważnie życzenia wielu sukcesów zawodowych i życiowych, a przede 

wszystkim satysfakcji i uznania z wykonywanej pracy.  
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Już po raz piąty nasza zawodówka 

gościła piłkarskie reprezentacje szkół 
zawodowych. 11 października w hali 

sportowej Ośrodka spotkały się 
reprezentacje sześciu płockich szkó ł 

zawodowych. W turnieju wzięli udział 
chłopcy z następujących szkół: Zespół 

Szkół Technicznych "70", Zespół Szkół 
Budowlanych Nr 1,  Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa Nr 6, Zespół Szkół 
Ekonomiczno – Kupieckich, Zespół szkó ł 
Zawodowych Nr 2, Zespół Szkół Usług  

i Przedsiębiorczości. Nasi koledzy 
zaprezentowali się z bardzo dobrej 

strony, walczyli dzielnie i z wielkim 
poświęceniem. Ostatecznie zajęli III 

miejsce.  
Zwycięzcami okazali się reprezentanci 

ZST "70" Pokonali w finale rówieśników  
z "Budowlanki". 

Najlepszym bramkarzem turnieju wybrany został nasz kolega Radek Ciesielski. Na miano najlepszego zawodnika 
zapracował sobie Damian Jabłoński  (ZST "70") a królem strzelców okazał się Darek Gorczyczeń (ZST”70”). 

B. Kalinowska, P. Kokoszczyńska, P. Tanaś, P. Staniuk, P. Krajenta 

Opiekę sprawują: Małgorzata Jabłońska, Renata Gaworska 

GAZETKA WYDAWANA JEST W RAMACH PROJEKTU (UDA-POKL.09.02.00-14 -020/08) 
współfinansowa nego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

CZŁOWIE K- NAJLEPSZA INWESTYCJA  

Publikacja dystrybuowa na jest bezpłatnie  


