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JARMARK RACIĄSKI
Dodane przez admin dnia 15-08-2019 20:01

W dniach 14-15 sierpnia w Parku Miejskim w Raciążu odbył się VI Jarmark Raciąski, organizowany
przez Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, Urząd
Miasta Raciąż oraz Urząd Gminy Raciąż.
Podczas wydarzenia można było odwiedzić stoiska wystawiennicze a także posłuchać dobrej
muzyki.
Na jednym ze stoisk zaprezentowała się nasza szkoła. Oprócz możliwości zapoznania się z aktualną
ofertą edukacyjną, odwiedzający nasze stoisko mogli wziąć udział w loterii fantowej oraz zjeść
pyszne ciasta domowego wypieku. Pod namiotem znalazło się również trochę miejsca na ... kącik
naukowy. Zainteresowanie było duże, a wrażenia z debiutu naszej szkoły na tego typu imprezie niezapomniane.
W przedsięwzięcie zaangażowało się wielu nauczycieli oraz kierownictwo placówki.
Do zobaczenia w przyszłym roku!!!
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na FB.

Spis treści

ZDALIŚMY NA 100%

Dodane przez admin dnia 30-08-2019 12:54

Od dzisiaj znamy już wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z sesji letniej
2018/2019.
W Zespole Szkół w Raciążu do egzaminów przystąpili uczniowie z
technikum w kwalifikacji T.06 (technik żywienia i usług
gastronomicznych), kwalifikacji E.13 (technik informatyk) oraz
uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w kwalifikacji M.20 (ślusarz), T.06
(kucharz) i A.18 (sprzedawca).
Miło nam zakomunikować, że zdawalność egzaminu przez uczniów z
naszego technikum wyniosła 100%.
Wszyscy uczniowie otrzymali świadectwa i tym samym wykonali
pierwszy poważny krok na drodze do zdobycia wykształcenia
zawodowego.
Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia osiągnęli zdawalność na poziomie
83%, co jest również bardzo dobrym wynikiem.
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OBCHODY 80 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
Dodane przez admin dnia 01-09-2019 20:41

„To ludzie ludziom
zgotowali ten los''
Z.Nałkowska
Wojna, to tragedia wyrywająca człowieka z jego dotychczasowego
życia, niszcząca plany i marzenia na przyszłość. 1 września 1939
wybuchła II wojna światowa, która była jedną z największych tragedii
XX wieku. Pochłonęła miliony ofiar, ginęli w niej ludzie różnych
narodowości i ras, mężczyźni, kobiety, starcy i dzieci.
Delegacja Zespołu Szkół z Panią Dyrektor na czele uczestniczyła w
obchodach 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystości
rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w intencji tych wszystkich,
którzy oddali życie w obronie Ojczyzny. Następnie udano się na
cmentarz gdzie złożono kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza.
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INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
Dodane przez admin dnia 02-09-2019 11:48

Dzisiejsza inauguracja nowego roku szkolnego miała szczególny wyraz.
Nasza szkoła włączyła się w projekt pt. „Przerwany Marsz”, który został zainspirowany przez
parlamentarny Zespół ds. wspierania środowisk Polskich Dzieci Wojny.
Polskie Dzieci Wojny to nasze Babcie i nasi Dziadkowie, osoby urodzone przed zakończeniem II
wojny światowej - ostatni świadkowie tamtych tragicznych dni. Nie pozwólmy im odejść bez
należytego oddania hołdu i czci za to co zrobili dla Polski.
Intencją tego projektu jest to, żeby dziś, w 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej, młode
pokolenie Polaków razem z Polskimi Dziećmi Wojny, udali się do szkół na uroczystość rozpoczęcia
nowego roku szkolnego.
Przekroczenie progów szkół przedstawicieli wojennego pokolenia w sposób symboliczny dokończy
ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację. Pięć lat okupacji zabrało ich beztroskie
dzieciństwo przysparzając dni pełnych cierpień i smutku, niejednokrotnie odbierając im życie.
Wchodząc do szkoły razem z nami pokazują, że ich poświęcenie, ich dramatyczny i trudny los nie
poszedł na marne. Dzięki temu co oni przeżyli, dzięki temu, że wytrwali, młode pokolenie może
spokojnie rozpocząć edukację pod okiem swoich nauczycieli, wychowawców i opiekunów.
I dlatego też w uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego w naszej szkole uczestniczyli
przedstawiciele pokolenia wojny: p. Jadwiga Sobieska, p. Irena Wiśniewska, p. Ewa
Kaźmierkiewicz,
p. Krystyna Okrzes, p. Irena Dzięgielewska, p. Norbert Szelągowski, p. Stanisław Mączewski,
p. Jan Mączewski, p. Wacław Markowski, p. Czesław Drozdowski, p. Marian Stępiński.
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SZCZOTECZKA I PASTA DO ZĘBÓW DLA DZIECI Z CZADU
Dodane przez admin dnia 10-09-2019 07:57

Zespół Szkół w Raciążu przyłącza się do udziału w akcji „Szczoteczka i pasta do zębów dla dzieci z
Czadu”, którą organizuje m.in Diakonia Misyjna Ruchu Światło-Życie Diecezji Płockiej. Dary będą
złożone przed ołtarzem / sceną w Rostkowie podczas pielgrzymki dzieci dnia 14 września br., a
następnie wysłane do Mission Catolique Baikoro w Czadzie. Szczoteczki i pasty przynosimy do 13
września do p. Agnieszki Bojanowskiej do sali 101.
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ZBIERAMY KASZTANY

Dodane przez admin dnia 11-09-2019 21:28

Od 12 września w naszej szkole rozpoczynamy zbiórkę kasztanów. Akcja potrwa do końca
października. Przynosząc kasztany wspierasz rehabilitację Neli ❤️ #dlaNeli
#niepełnoprawnościąsięniezarazisz Moje 18 Q.Świat małej Neli
Kasztany możecie przynosić do:
�M. Bylińskiej s.110
�M. Chudzyńskiej s.201
�I. Dalkiewicz - gabinet pedagoga
� A. Kowalskiego - p.222
�E. Obrębskiej - s.225
� A. Wichowskiej Szcześniewskiej - s.130
Serdecznie dziękujemy za Wasze ❤️❤️❤️❤️Jest to jedna z wielu akcji dla Neli, które odbędą się
w naszej szkole.
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ZBIERALIŚMY ZUŻYTE TELEFONY
Dodane przez admin dnia 15-09-2019 15:38

Nasza szkoła otrzymała nagrodę za udział w zbiórce zużytych telefonów.
Działaniami związanymi ze zbiórką kierowali p.Daniela Ambrochowicz
i p. Krzysztof Poczmański.
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DLA DZIECI Z CZADU
Dodane przez admin dnia 15-09-2019 17:38
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MIASTO PAMIĘCI

Dodane przez admin dnia 19-09-2019 09:58

16 września w MCKSiR w Raciążu mogliśmy obejrzeć spektakl „Strach”. Scenariusz został napisany
w 2017 roku przez Wiktorię Petrykowską - wówczas uczennicę klasy 1 Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół w Raciążu. Spektakl opowiadał o wpływie wojny na postawy i zachowania ludzkie
Spektaklowi towarzyszyła wystawa „Miasto Pamięci” udostępniona przez Zespół Szkół w Raciążu,
w ramach projektu zainicjowanego przez Towarzystwo Projektów Edukacyjnych, pod patronatem
Wojewody Mazowieckiego
Wystąpili:
Maria Stasiak – Wiktoria Petrykowska,
Władek Stasiak– Filip Gontarek,
Irenka Stasiak – Marcelina Chyczewska,
Halszka Stasiak– Paulina Kruszewska,
Miriam Hirsz– Magda Gosik,
Józia Hirsz– Zuzanna Żmijewska,
Staszek Pokorski – Tymon Obrębski,
Zenia Kowal – Wiktoria Rybiałek,
Opieka artystyczna – Anna Mika.
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NARODOWE CZYTANIE 2019
Dodane przez admin dnia 27-09-2019 13:26

Uczniowie naszej szkoły - po raz kolejny - wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji Narodowego
Czytania. Tym razem czytaliśmy polskie nowele, których wspólnym mianownikiem jest polskość w
połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. W spotkaniu
zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną oraz MCKSiR wzięli udział przedstawiciele wszystkich
raciąskich szkół. Naszą szkołę reprezentowali: Oliwia Bylińska, Tymon Obrębski, Aleksandra
Kruszewska, Wiktoria Podlecka, Piotr Ambrochowicz i Natalia Dębkowska.
Opiekunem grupy była p. Beata Kasicka.
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STYPENDIUM STAROSTY PŁOŃSKIEGO
Dodane przez admin dnia 30-09-2019 11:50

Cieszymy się z sukcesu Piotra Dzieńkowskiego,
absolwenta Liceum Ogólnokształcącego im. mjra H.
Dobrzańskiego „Hubala” w Zespole Szkół w Raciążu!
25 września podczas sesji Rady Powiatu Płońskiego
wręczono Piotrowi Stypendium Starosty Płońskiego dla
uczniów uzdolnionych za najlepszy wynik maturalny w
szkole. Osiągnął on średni wynik 88,33% ze wszystkich
pisemnych przedmiotów obowiązkowych zdawanych na
egzaminie maturalnym.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
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MIASTO PAMIĘCI

Dodane przez admin dnia 03-10-2019 08:05

W tym roku obchodziliśmy 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej i 75. rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego. Wojna planowanym okrucieństwem przewyższyła wszystko, czego
człowiek kiedykolwiek doświadczył. Żołnierze przestali być głównymi ofiarami wojny. Działania
niemieckie wymierzone było także w ludność cywilną. Symbolem nierównej walki z niemiecką
machiną zagłady, a także codziennych prześladowań i cierpień była Warszawa – stolica Polski,
która padła ofiarą niemieckiego okrucieństwa.
To Warszawie została poświęcona wystawa ,,Miasto Pamięci”, którą można zobaczyć w naszej
szkole. Wystawa jest świadectwem pamięci o czasach wojny, gdy każdy mógł zostać złapany i
wywieziony do obozy koncentracyjnego, gdy wielu zostało rozstrzelanych w ulicznych egzekucjach,
gdy bezlitośnie zabijano warszawskich Żydów, gdy Niemieckie armia dokonywała Rzezi Woli.
Aneta Chyczewska, Sławomir Krzeski
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III MIEJSCE W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
Dodane przez admin dnia 03-10-2019 13:12

1 października w Płońsku odbyły się Indywidualne
Biegi Przełajowe. Uczniowie naszej szkoły pod wodzą
p. Krzysztofa Poczmańskiego odnieśli sukcesy - 3
miejsce Jacka Kopcińskiego z klasy 1 LOG oraz
kwalifikacje do etapu rejonowego dla 10 uczestników.
Gratulujemy!!!
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3 x 8 = 24

Dodane przez admin dnia 04-10-2019 14:04

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w tym roku przypada 4 października. Celem tego święta jest
zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie
wakacji zdążyli ją zapomnieć mieli okazję dzisiaj nadrobić te zaległości.
Oprócz tematycznie przystrojonych ścian i wyemitowanej audycji radiowęzłowej poświeconej
tabliczce mnożenia, za której twórcę uważa się Pitagorasa, można było uzyskać „dużego plusa” z
matematyki za aktywność, wykazując się perfekcyjną znajomością bohaterki dzisiejszego dnia.
W czasie obchodów, każdy mógł również wspomóc akcję charytatywną „Raciąż dla Neli” – 2-letniej
dziewczynki z rzadką chorobą genetyczną i przy okazji zjeść pyszną babeczkę. Pamiętajmy „Dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli”
Koordynatorem Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia w naszej szkole była P. Magdalena
Chudzyńska.
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AKCJA CHARYTATYWNA RACIĄŻ DLA NELI
Dodane przez admin dnia 07-10-2019 08:13
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SPOTKANIE Z POLICJANTEM
Dodane przez admin dnia 09-10-2019 09:47

Jak co roku w naszej szkole odbywa się spotkanie uczniów klas pierwszych z dzielnicowym asp.
Robertem Kędzierskim .
Celem dzisiejszego spotkania było przekazanie młodzieży informacji o zagrożeniach, które
powodują narkotyki i dopalacze oraz poinformowanie o konsekwencjach prawnych zachowań
ryzykownych np. przestępstwo, hejt, palenie papierosów
i e-papierosów w miejscach niedozwolonych.
Spotkanie zorganizowała pani pedagog I.Dalkiewicz
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Dodane przez admin dnia 11-10-2019 15:33

Dzień Edukacji Narodowej, zwany potocznie Dniem Nauczyciela, to znane polskie święto oświaty
ustanowione 27 kwietnia 1972 r. Dzień ten upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji
Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
W naszej szkole w dniu 11-10-2019 r. odbyła się z tej okazji akademia, którą w tym roku
przygotowała p. Edyta Obrębska. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Burmistrz Miasta
Raciąża p. Mariusz Godlewski, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Raciążu p. Elżbieta Tobolska,
Przewodnicząca Rady Rodziców p. Wiesława Sadowska.
W czasie akademii uczniowie zaprezentowali różnorodny program artystyczny, pokazując swoje
aktorskie i muzyczne talenty.
Święto nauczycieli, to również okazja do podziękowań za trudy pracy i osiągnięcia.
W tym roku wyróżnienia otrzymali:
1. Nagroda Starosty: Andrzej Kowalski
2. Nagrody Dyrektora Szkoły: Monika Chłopik, Magdalena Chudzyńska, Krystyna Chrzanowska,
Sławomir Chrzanowski, Aneta Chyczewska, Iwona Szelągowska, Anna Wichowska-Szcześniewska.
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POWIATOWE OBCHODY DEN
Dodane przez admin dnia 16-10-2019 08:23

Punktualnie o godz. 14.00 rozpoczęły się powiatowe obchody DEN, których tegorocznym
gospodarzem był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku. Imprezę prowadził
Naczelnik Oświaty – Paweł Dychto. W czasie uroczystości głos zabrała m.in. Starosta Powiatu
Płońskiego – p. Elżbieta Wiśniewska. Pani Starosta złożyła życzenia oraz podsumowała działania
powiatu w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego.
Ważną częścią uroczystości było wręczenie nagród dla dyrektorów szkół oraz wyróżnionych
nauczycieli. Z naszej szkoły Nagrody Starosty otrzymali: p. Dorota Rubinkowska – dyrektor szkoły
oraz p. Andrzej Kowalski.
Część oficjalną poprzedził program artystyczny przygotowany przez nauczycieli i uczniów
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Płońsku, który wywarł duże emocje wśród
zaproszonych gości.
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DAR NA STULECIE

Dodane przez admin dnia 18-10-2019 12:51

Szereg działań charytatywnych, modlitewnych oraz edukacyjnych upamiętniło przypadającą w tym
roku setną rocznicę urodzin Jana Pawła II. „Dar na Stulecie” w naszej szkole upamiętniliśmy
wspólnym śpiewem ulubionej piosenki Karola Wojtyły - "Barki".
Inicjatorem akcji była p. Agnieszka Bojanowska.
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WYCIECZKA DO WARSZAWY
Dodane przez admin dnia 21-10-2019 14:17

Dnia 16 października b.r. uczniowie klas 3a, 2ab i 1b pod opieką p. Anety Chyczewskiej, p. Iwony
Szelągowskiej oraz p. Sławomira Krzeskiego uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Warszawy.
Pierwszym punktem wyjazdu było zwiedzenie Muzeum – Miejsca Pamięci Palmiry. Następnie
uczniowie wraz z opiekunami wybrali się do Muzeum Powstania Warszawskiego gdzie wraz z
przewodnikiem przeżyli żywą lekcję historii. Zwieńczeniem wyjazdu był seans filmowy w kinie oraz
czas wolny dla uczniów.
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SPOTKANIE Z TERESĄ KROWICKĄ
Dodane przez admin dnia 25-10-2019 11:21

Pamięć o obozie w Działdowie
jest ciągle kultywowana przez
różne stowarzyszenia i
organizacje, których celem jest
m.in. edukacja historyczna,
pielęgnowanie tradycji, kultury
polskiej i patriotyzmu. Może
jednak najbardziej
przekonująca do zaangażowania
się w ratowanie pamięci o
Działdowie jest postawa
konkretnych osób, świadków
tamtych wydarzeń, którzy
mówią głośno, szukają i pukają
do różnych instytucji,
przypominając wszystkim o
Działdowie. Wśród nich jest pani
Teresa Krowicka z Płocka, która
jako dziecko była więźniem tego
obozu.
– Przez wiele lat nie chciałam wspominać Działdowa ani tam wracać, ale po śmierci rodziców
uświadomiłam sobie, że muszę jednak ocalić coś z tego, co przeżyłam. Coraz częściej z moją
starszą siostrą rozmawiałyśmy o obozie, pojechałyśmy tam. Wtedy przypomniały się nam okropny
brud, puste baraki, głód i bezczynność. Nie było tam nic: żadnych łóżek, pryczy, tylko trochę słomy
na podłodze. Trudno powiedzieć, ile nas było w jednym pomieszczeniu. Byliśmy stłoczeni, rodzina
koło rodziny. Trzeba było pilnować, żeby otrzymać posiłek. A te posiłki to był tylko czarny chleb i
kasza. Ciągle kasza. Dawali też do picia kawę zbożową. Między obiadem i kolacją przynosili dla
dzieci do lat siedmiu mleko. Najgorsza była bezczynność. Gdyby coś się jednak robiło, gdyby czymś
można było się zająć... A tak, tylko się wyczekiwało. A przecież już dochodziły słuchy o
rozstrzeliwaniach. Naszym rodzicom musiały przychodzić do głowy najgorsze scenariusze –
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opowiadała kilka lat temu pani Teresa na łamach „Gościa Płockiego”. W czasie aresztowania i
wywiezienia do obozu ona i jej siostra Zofia były małymi dziećmi. Wraz z rodzicami i 11-letnim
bratem spędziły tam kilka tygodni. Dziś po tamtych przejściach pozostały wciąż niespokojne
wspomnienia. Niespokojne, bo dla uczczenia miejsca męczeństwa tylu Polaków tak mało zrobiono w
wolnej Polsce. Kilka lat temu zmarła siostra pani Teresy – Zofia. Niedawno zmarł ich brat, mjr
Hieronim Wysocki, kombatant i członek Związku Więźniów Politycznych Skazanych na Karę Śmierci
w Okresie Reżimu Komunistycznego.
Odchodzą więc kolejne osoby, świadków jest coraz mniej, miejsce po byłym obozie nie jest wciąż
godnie upamiętnione, dlatego pani Teresa nie ustaje w wysiłkach, aby tę pamięć ocalić. –
Wielokrotnie już zwracałam się do władz Działdowa. Stale im przypominałam o stanie obozu –
opowiada. Założyła specjalny notes, w którym zapisuje adresy osób i instytucji interesujących się
byłym obozem: historyków, świadków, osób zainteresowanych tematem. Są też w nim notatki ze
spotkań i rozmów. – Chyba najciekawsza była rozmowa z dr. Jarosławem Szarkiem, prezesem IPN.
Spotkałam go w czerwcu, w czasie projekcji filmu o działdowskim obozie, która miała miejsce w
senacie. Mówiłam mu, jak niewiele brakuje, aby budynek byłego obozu zniknął zapomniany, i jak
wciąż jest wiele do zrobienia w tej sprawie. Prezes IPN zainteresował się tą sprawą i wyraził
zdziwienie, dlaczego wciąż nie przeprowadzono w Działdowie i okolicach ekshumacji. Powiedział mi:
„To jest hańba dla naszego narodu, że takie miejsce jest w ruinie” – opowiada pani Krowicka.
Na pamiątkę spotkania prezes IPN wpisał się do notesu pani Teresy: „(...) z wdzięcznością za
stanie na straży pamięci o niemieckim obozie koncentracyjnym Soldau–Działdowo, z nadzieją na
uratowanie tego miejsca męczeńskiej śmierci tysięcy Polaków, wśród nich bł. abp. Nowowiejskiego
i bp. Wetmańskiego, aby trwała pamięć o ofierze naszych Rodaków, którym jesteśmy wdzięczni za
wolną Polskę”.
Spotkanie z p. Teresą Krowicką odbyło się z inicjatywy p. Agnieszki Bojanowskiej, p. Sławomira
Krzeskiego i p. Anety Chyczewskiej.
Opis wystąpienia zostanie również opublikowany w Pulsie Raciąża.
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#SZKOŁA PAMIĘTA

Dodane przez admin dnia 28-10-2019 11:02
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DZIEŃ WALKI Z OTYŁOŚCIĄ
Dodane przez admin dnia 29-10-2019 08:24

Jak co roku 25 października obchodziliśmy
w naszej szkole Dzień Walki z Otyłością.
Głównym celem działań w tym dniu było
zaznajomienie młodzieży z problematyką
otyłości, nakłonienie do podjęcia zadbania
o własne zdrowie oraz porzucenie złych
nawyków żywieniowych.
Przeprowadzone działania to m. in.:
- prezentacja o zdrowym odżywianiu
przygotowana przez uczennice klasy III Tż
Wiktorię Olszewską i Karolinę Kacprzak,
- piramida żywieniowa (w formie bryły)
przygotowana przez uczennice klasy I
Tż(G) Julię Kalman, Karolinę Kępską,
Agnieszkę Nalborską i Maję Wysińską,
- plakaty prezentujące zdrową żywność
oraz konsekwencje nie racjonalnego
odżywiania się przygotowane przez uczniów naszej szkoły,
- uczniowie mieli możliwość dokonania pomiaru wagi i pomiaru ciśnienia krwi przez pielęgniarkę szkolną.
W czasie długiej przerwy uczniowie mogli degustować przekąski ze zdrowej żywności przygotowane przez
młodzież klas gastronomicznych.
Nad organizacją i przebiegiem Szkolnego Dnia Walki z Otyłością opiekę sprawowały p. Grażyna Radecka i p.
Kinga Wachol.
Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację akcji składamy serdeczne podziękowania.
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SPRZĄTANIE ŚWIATA

Dodane przez admin dnia 30-10-2019 10:06

26 października już po raz kolejny odbyła się w naszej szkole akcja „Sprzątanie Świata”.
Tegorocznej edycji przyświecało hasło: "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!".
W bieżącym roku w porządkowanie okolicy szkoły zaangażowali się uczniowie klas licealnych i kl. I
Th/Tż.
O godz. 8.00 wyposażeni w worki, rękawiczki i odpowiedni sprzęt, pozytywnie zmotywowani,
rozpoczęli oczyszczanie terenu wokół szkoły. Sprzątającym sprzyjała piękna pogoda, a dzięki
aktywnej postawie większości uczniów udało się zebrać wiele worków śmieci, które następnie
zostały złożone we wcześniej ustalonych miejscach. Młodzież zakończyła akcję około godziny 12.30
z poczuciem satysfakcji z dobrze wykonanej pracy na rzecz środowiska.
Nad przebiegiem i organizacją całego przedsięwzięcia czuwały p.Monika Marciniak
i p. Daniela Ambrochowicz.
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SZLAKIEM WISŁY

Dodane przez admin dnia 31-10-2019 12:03

Męska reprezentacja uczniów naszej szkoły w dniu 29 października 2019 r. uczestniczyła w biegu
przełajowym z przeszkodami ,, Szlakiem Wisły” w Czerwińsku nad Wisłą.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale a po skończonym biegu mogli skosztować
pysznej grochówki.
Zawody sportowe były jednym z etapów realizacji projektu ,,Przeciwdziałanie zjawiskom patologii
wśród dzieci i młodzieży w Powiecie Płońskim , w ramach ,,Programu ograniczania przestępczości i
aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.
Opiekunem grupy była pani Iwona Dalkiewicz.

Spis treści
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WYCHOWANKOWIE INTERNATU UCZCILI PAMIĘĆ POLEGŁYCH
Dodane przez admin dnia 04-11-2019 08:05

Spis treści

PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE
Dodane przez admin dnia 07-11-2019 16:39

Wspólnym śpiewaniem patriotycznych pieśni rozpoczęliśmy świętowanie Narodowego Święta
Niepodległości. Przy akompaniamencie dwóch akordeonistów - p. Roberta Szymborskiego i Piotra
Żakowskiego zaśpiewaliśmy: "Piechotę", "Legiony", "Jak długo w sercach naszych" oraz "Rozkwitały
pąki białych róż". W śpiew włączyła się cała społeczność szkolna.
Uroczysta akademia już jutro na 4-tej godzinie lekcyjnej.
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ZADUMA NAD NIEPODLEGŁĄ
Dodane przez admin dnia 08-11-2019 13:44

Zwieńczeniem tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole była
uroczysta akademia, która odbyła się w dniu 8-11-2019 r. Program artystyczny przygotowany
przez p. Anetę Chyczewskąi p. Sławomira Krzeskiego przy współudziale p. Andrzeja Kowalskiego,
dotykał różnych przemyśleń dotyczących wolnej Ojczyzny. Słowo mówione przeplatało się z
piosenkami wykonanymi z akompaniamentem pianina i gitary. Uczniowie, nie pierwszy już raz,
zademonstrowali swoje talenty recytatorskie i muzyczne. Nie zabrakło również hymnu
odśpiewanego wspólnie o godzinie 11.11.
Pani Dyrektor Dorota Rubinkowska podsumowując przebieg uroczystości podkreśliła, że "Mając
taką młodzież, Polska z pewnością nigdy więcej nie straci niepodległości."
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11 LISTOPADA

Dodane przez admin dnia 11-11-2019 14:00

Delegacja naszej szkoły wraz z
pocztem sztandarowym wzięła
udział w miejskich obchodach
Narodowego Święta Odzyskania
Niepodległości. Wiązankę kwiatów
przy pomniku „Synów tej ziemi,
rodaków wiernych Ojczyźnie
pomordowanych i poległych w
walce o honor i wolność” złożyły:
p. dyrektor Dorota Rubinkowska,
p. wicedyrektor Monika Chłopik
oraz nauczycielka historii p. Aneta
Chyczewska.
Przebieg uroczystości obejmował
Mszę Św. w intencji Ojczyzny,
scenkę rekonstrukcyjną przygotowaną przez strzelców z Jednostki Strzeleckiej 1006 Płońsk,
przemarsz ulicami miasta, złożenie wieńców oraz okolicznościowe przemówienie burmistrza miasta
Raciąża p. Mariusza Godlewskiego.
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ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ

Dodane przez admin dnia 13-11-2019 17:40

Grupa uczniów z klas pierwszych liceum miała okazję zwiedzić ciekawe miejsca w ramach
wycieczki do Warszawy. Między innymi młodzież odwiedziła Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki.
Muzeum powstało niedługo po męczeńskiej śmierci kapelana warszawskiej "Solidarności". Dzisiaj
można tu zobaczyć nie tylko pamiątki po księdzu Jerzym, ale również prezentacje filmowe i
dźwiękowe.
Opiekunami uczniów były panie: Anna Wichowska-Szcześniewska, Magdalena Bylińska i Iwona
Dalkiewicz.
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WORLD OF LANGUAGES

Dodane przez admin dnia 14-11-2019 14:58

Kolejna edycja konkursu World of Languages odbyła się w dniu 13-11-2019 r. W konkursie wzięło
udział 37 uczniów z klas 1-3. Opiekunem merytorycznym była
p. Anna Wichowska-Szcześniewska.
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SZKOLENIE Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
Dodane przez admin dnia 14-11-2019 20:17

Uczniowie z naszej szkoły brali dziś udział w
szkoleniu w zakresie profilaktyki uzależnień,
zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w
Płońsku.
Było to pierwsze z ośmiu zaplanowanych
spotkań w ramach w projektu pt.
„Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród
dzieci i młodzieży w Powiecie Płońskim”.

Spis treści
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ŻEBY POLSKA BYŁA POLSKĄ
Dodane przez admin dnia 14-11-2019 20:41

"Nim kurz zawieje w polu znaki, zasypie wiatr ból i żal.
Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach, śpiewajmy pamięć o tych dniach."
"Śpiewką 1920" zaśpiewaną przez Izę Antoszewską przy akompaniamencie Sebastiana
Kopcińskiego, Zespół Szkół w Raciążu zajął II miejsce w konkursie pieśni
i piosenek patriotycznych "Żeby Polska była Polską", zorganizowanym przez Zespół Szkół im.
Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą.
Iza i Sebastian stanowią duet, który już nie pierwszy raz odnosi sukcesy na różnych scenach.
Doceniamy ich talent, a biorąc pod uwagę fakt, iż są uczniami klasy trzeciej, czekamy na godnych
następców.
Gratulujemy sukcesu !!!
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DYPLOM ZA UDZIAŁ W AKCJI MEN
Dodane przez admin dnia 15-11-2019 21:31

Nasz szkoła otrzymała oficjalne podziękowania za czynne włączenie się do akcji MEN „Szkoła
pamięta”, która miała swój finał w piątek, 25 października br.
Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o
bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu
czy społeczności.
O przebiegu akcji informowaliśmy we wcześniejszych wiadomościach.
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WELTSPRACHEN ABITUR

Dodane przez admin dnia 16-11-2019 18:36

12 -11- 2019 r. odbyła się kolejna edycja konkursu Weltsprachen Abitur. W konkursie wzięło udział
12 uczniów z klas 1-3. Opiekunem merytorycznym i koordynatorem konkursu była p. Justyna
Ratkowska.
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PACZKA NA KRESY

Dodane przez admin dnia 18-11-2019 20:55

Akcja Świąteczna „Paczka na Kresy” –
Boże Narodzenie 2019
Drodzy uczniowie, nasza szkoła
przyłącza się do akcji „Paczka na Kresy”
organizowanej i przeprowadzanej przez
Fundację „Kresy w potrzebie – Polacy
Polakom”.Serdecznie zapraszamy do
włączania się do akcji wszystkich tych,
którym na sercu leży pomoc naszym
Rodakommieszkającym na Białorusi i
Litwie.
Pomóc można przynosząc do szkoły
dary takie jak:
- produkty spożywcze,
- słodycze,
- medykamenty,
- środki opatrunkowe,
- chemia (środki czystości),
- kremy,
- kalendarze na nowy 2020 rok o
tematyce związanej z Polską,
- kartki świąteczne z życzeniami
lub
2. przekazując darowiznę pieniężną - na
poniższy numer konta i adres:
Alior Bank SA, 94 2490 0005 0000
4520 7799 3602
Fundacja „Kresy w potrzebie – Polacy
Polakom”
ul. Rzeźbiarska 87, 04-620 Warszawa
Dary można przynosić do p. Justyny
Ratkowskiej - sala 230 - do 3 grudnia
2019 r.
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MATURA Z OPERONEM

Dodane przez admin dnia 20-11-2019 07:52

Uczniowie klas trzecich liceum i czwartych
technikum rozpoczęli próbne egzaminy
maturalne z wydawnictwem Operon. Od
poniedziałku do piątku potrwają zmagania
z arkuszami maturalnymi, co pozwoli na
sprawdzenie stopnia przygotowań do
egzaminów majowych.
W puli przedmiotów dodatkowych,
zdawanych w tym roku szkolnym na
poziomie rozszerzonym, znalazły się
podobnie jak w roku ubiegłym: język
angielski, biologia, geografia, język polski,
matematyka, historia, chemia i fizyka.
Życzymy powodzenia!!!
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HATEOVER

Dodane przez admin dnia 21-11-2019 20:15

Zarówno w Polsce, jak i na świecie toczy się dyskusja na temat wpływu technologii informatycznej
na życie dzieci i młodzieży. Wpływ ten bez wątpienia istnieje i niejednokrotnie może przybierać
niekorzystną formę w postaci przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych w sieci.
Społeczność Zespołu Szkół w Raciążu mówi stanowcze NIE wobec hejtu, mowie nienawiści, czy
cyberprzemocy. W ramach projektu „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży
w Powiecie Płońskim”, w każdej klasie odbyły się zajęcia pod nazwą „Hateover”.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu na FB.
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NIE PIJĘ, NIE PALĘ, NIE BIORĘ
Dodane przez admin dnia 22-11-2019 12:45

Komisja rozstrzygnęła szkolny konkurs plastyczny pt. ,, Nie
piję, nie palę, nie biorę”. Laureatami konkursu są:
I miejsce – Barbara Nowakowska, klasa 3Tż
II miejsce – Zuzanna Walczak, klasa 3Tż
III miejsce – praca zespołowa: Oliwia Milewska, Dominika
Strzelczyk, Paulina Żebrowska, klasa 1a LO
Nagrody zostaną wręczone w dniu 17 grudnia 2019 r. na gali
podsumowującej projekt „Przeciwdziałanie zjawiskom
patologii wśród dzieci i młodzieży w Powiecie Płońskim”, który
został dofinansowany z rządowego „Programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”.
Zwycięzcom gratulujemy!
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WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO
Dodane przez admin dnia 22-11-2019 18:45

22 listopada 2019 r., odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie mogli wykazać się
aktywnością obywatelską i mięć realny wpływ na wybór swojego reprezentanta. Frekwencja
wyniosła prawie 50 %.
Miło nam zakomunikować, że przewodniczącą została Magdalena Podlecka z 2b LO. Magda uzyskała
173 głosy i będzie to jej druga kadencja na tym stanowisku. Gratulujemy!
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O INTERWENCJI PROFILAKTYCZNEJ
Dodane przez admin dnia 22-11-2019 19:14

Grupa nauczycieli z naszej szkoły wzięła udział w ciekawym szkoleniu. Tematyka dotyczyła
wdrażania procedur szkolnych związanych z interwencją profilaktyczną. Szkolenie prowadziła p.
Magdalena Wardyńska-Ziółek, instruktor programu "Interwencja Profilaktyczna w Szkole".
W czasie szkolenia odbyły się m.in. zajęcia warsztatowe, które mogą zostać wykorzystane w
dalszej pracy z uczniami.
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DEBATY O BEZPIECZEŃSTWIE
Dodane przez admin dnia 26-11-2019 08:24

We wrześniu i październiku br. uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Raciążu uczestniczyli w
debatach na temat przestępczości nieletnich i konsekwencji prawnych ryzykownych zachowań. Były
to kolejne działania związane z realizacją projektu „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród
dzieci i młodzieży w Powiecie Płońskim”,który został dofinansowany z rządowego „Programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława
Stasiaka na lata 2018 – 2020”.
Celem debat o bezpieczeństwie było zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych
z zagrożeniami dzieci i młodzieży powiatu płońskiego, które wymagają podjęcia działań
prewencyjnych przez policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko
rozumianego bezpieczeństwa.
Zagadnienia dotyczące tematyki przybliżył zaproszony gość specjalny - przedstawiciel policji w
Raciążu asp. Robert Kędzierski. Uczestnicy debaty mieli okazję znaleźć odpowiedź m.in. na pytania:
Kto to jest nieletni? Co to jest czyn karalny? Co to jest demoralizacja? Funkcjonariusz policji mówił
również o aspektach nietykalności cielesnej, groźbach karalnych i wymuszaniu określonych
zachowań. Ponadto młodzież zapoznała się ze środkami wychowawczo-poprawczymi stosowanymi
przez sądy i policję wobec nieletnich. Podczas spotkania poruszono także aspekt związany z
odpowiedzialnością prawną rodziców.
Koordynatorem spotkania była pani: Iwona Dalkiewicz, M. Chłopik, J. Ratkowska.
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RAZEM W KINIE

Dodane przez admin dnia 27-11-2019 14:55

„Sala samobójców”, to film emitowany w
płońskim kinie w ramach projektu „Razem
bezpieczniej”. Dzięki staraniom Starostwa
Powiatowego w Płońsku cała społeczność
uczniowska z naszej szkoły mogła obejrzeć
film bezpłatnie.
Dzisiejsze działanie odbyło się w ramach
projektu „Przeciwdziałanie zjawiskom
patologii wśród dzieci i młodzieży w Powiecie
Płońskim” w ramach „Programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań:
Razem bezpieczniej im. Władysława
Stasiaka na lata 2018-2020”
dofinansowanego przez Mazowiecki Urząd
Wojewódzki w Warszawie.
Takiego wyjazdu jeszcze nie było, gdyż pod
szkołę podjechało jednocześnie 6
autokarów. Doliczając do tego trwający właśnie remont ulicy Kilińskiego - okazało się to nie lada
wyzwaniem.

Spis treści

SZKOŁA 6.0

Dodane przez admin dnia 02-12-2019 11:25

Pora otworzyć się na Wschód!
Przystąpiliśmy do innowacyjnego projektu ”Szkoła 6.0”, rekomendowanego przez Mazowieckiego
Kuratora Oświaty, realizowanego przez stowarzyszenie Wspólnota Polska. Celem projektu jest
zbudowanie współpracy między szkołami polskimi a polonijnymi.
Pierwszym krokiem do integracji i stworzenia partnerstwa były międzynarodowe warsztaty, które
odbyły się 30 listopada w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu. Reprezentujące naszą szkołę p.
dyrektor Dorota Rubinkowska oraz p. Marzanna Pietrzak pozyskały partnerską szkołę z Litwy.

Spis treści
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PRZESZCZEP DAREM ŻYCIA
Dodane przez admin dnia 03-12-2019 11:23

Młodzież naszej szkoły uczestniczyła w spotkaniu prowadzonym przez pana Andrzeja
Lewandowskiego- przedstawiciela Centrum Organizacyjno- Koordynacyjnego ds. Transplantacji.
Uczniowie dowiedzieli się jak ważny jest fakt systematycznej kontroli swojego stanu zdrowia,
poznali rodzaje przeszczepów oraz zapoznali się z procedurami towarzyszącymi transplantacji.
Koordynatorem spotkania była pani pedagog Iwona Dalkiewicz

Spis treści

DZIEŃ BEZ TELEFONU

Dodane przez admin dnia 04-12-2019 08:57

„Smartfony wiele ułatwiają i często
pomagają zaoszczędzić sporo czasu.
Umożliwiają nam sprawną organizację
pracy, pomagają nie zabłądzić w mieście
czy nawet schudnąć. Ale są też sytuacje, w
których bywa dokładnie odwrotnie. Dziś
telefon to narzędzie do korzystania z
Internetu i tu zaczynają się kłopoty…” –
wypowiedź doktora Macieja Dębskiego
socjologa z Uniwersytetu Gdańskiego.
O tym, dlaczego tak trudno jest rozstać się
z telefonem, do czego może doprowadzić
fonoholizm i jak uchronić się przed
uzależnieniem uczniowie klasy 1a, 1
Th/Tż(p), 1Ti(p) oraz 1kws (g) rozmawiali
w czasie zajęć warsztatowych.
Na szkolnych stolikach, przy których
zazwyczaj gromadzi się młodzież w trakcie przerw oraz okienek, pojawiły się różnego rodzaju gry
planszowe zachęcające do nieco innej formy spędzenia czasu wolnego.
W tym dniu każdy uczeń, który zdecydował się zostawić swój telefon u pedagoga szkolnego na czas
trwania zajęć otrzymywał dodatkową ,,n-kę” z wybranego przez siebie przedmiotu.
Organizatorami akcji były pani Monika Chłopik, pani Justyna Ratkowska oraz pani Iwona
Dalkiewicz.
Dzisiejsze działanie odbyło się w ramach projektu ,,Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród
dzieci i młodzieży w Powiecie Płońskim” w ramach ,,Programu ograniczania przestępczości i
aspołecznych zachowań: Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
dofinansowanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Spis treści

PACZKA NA KRESY

Dodane przez admin dnia 05-12-2019 11:18

Z sukcesem zakończyliśmy szkolną zbiórkę darów w ramach akcji świątecznej„Paczka na Kresy”.
Wśród darów znalazły się wszystkie pożądane produkty tzn.artykuły spożywcze, słodycze,
medykamenty, środki opatrunkowe, środki czystości, kremy, kalendarze o tematyce związanej z
Polską oraz kartki świąteczne z życzeniami. Kilkadziesiąt kilogramów zebranych produktów trafi do
najbardziej potrzebujących Polaków zamieszkujących na Białorusi i Litwie. Akcja objęta jest
patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Wszystkim osobom, które wzięły udział w akcji i otworzyły swoje serca na drugiego
człowieka,serdecznie dziękujemy. DOBRO WRACA! #PaczkanaKresy
Koordynatorem akcji była p. Justyna Ratkowska

Spis treści
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STYPENDYSTKI

Dodane przez admin dnia 06-12-2019 10:21

Stypendia Prezesa Rady Ministrów wręczone! Otrzymały je nasze uczennice: Weronika Kujawa
(liceum ogólnokształcące) i Joanna Krystyniak (technikum). Podniosła uroczystość odbyła się w
malowniczej scenerii oranżerii na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej. Wielka galę
uświetnili swoją obecnością m.in. Mazowiecki Wicekurator Oświaty - . Pani Dorota Skrzypek, Pani
Poseł Anna Cicholska, Pan Senator Jan Maria Jackowski, władze oświatowe, samorządowe oraz
rodzice nagrodzonych. Wspaniały występ dał Filip Czyżykowski z The Voice of Poland. Gratulacje
dla obu dziewcząt!

Spis treści

SUKCES W TENISIE STOŁOWYM
Dodane przez admin dnia 10-12-2019 22:16

Konrad Wasilewski i Bartosz Wiśniewski zajęli III miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu w
Tenisie Stołowym. Wynik naszej drużyny na tle 7 startujących ekip jest z pewnością sukcesem.
Opiekunem był p. Krzysztof Poczmański.

Spis treści
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KONCERT

Dodane przez admin dnia 11-12-2019 20:36

Karol Betlewicz, Sebastian Kopciński i p. Andrzej Kowalski w czasie występu na koncercie w MCK w
Płońsku wykonali utwór zespołu Dżem pt. "Naiwne pytania" . Wydarzenie to było kolejną odsłoną
działań projektu "Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży w Powiecie
Płońskim".

Spis treści

ŚPIEWAMY NA WIGILII MIEJSKO-GMINNEJ
Dodane przez admin dnia 15-12-2019 18:44

Tymon Obrębki i Karol Betlewicz wystąpili na Wigilii Miejsko-Gminnej organizowanej w Raciążu już
siódmy raz przez władze samorządowe miasta, gminy i powiatu. Piosenek można posłuchać na
szkolnym profilu FB.

Spis treści

KONKURS PLASTYCZNY

Dodane przez admin dnia 17-12-2019 08:09

Uczniowie Naszej szkoły wzięli udział w prestiżowym Konkursie Plastycznym o zasięgu krajowym.
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Tęcza” jest Stowarzyszenie
Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie.
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Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie.
Ideą Konkursu jest:
- szerzenie wśród młodzieży wiedzy o regionie, wyszukiwanie i rozwijanie talentów plastycznych;
- propagowanie polskiej przyrody, tradycji, obrzędów, zabytków jako wartości ponadnarodowych;
- rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej specyficzną kulturą i etnografią;
- aktywizacja miłośników sztuk pięknych poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań.
Z niecierpliwością czekamy na wyniki.
Opiekunem grupy uczestników jest pani Agnieszka Pelkowska.

Spis treści

SPOTKANIE Z RZECZNIKIEM
Dodane przez admin dnia 19-12-2019 10:54

12 grudnia 2019 roku odbyło się spotkanie z panią Anną Magnuszewską – powiatowym rzecznikiem
praw konsumenta. Zasady dotyczące praw konsumentów do reklamacji, rękojmi oraz gwarancji
były głównym tematem spotkania z młodzieżą liceum i technikum. Rzecznik podczas godzinnych
zajęć przybliżyła informacje na temat obowiązujących przepisów, niejednokrotnie, bardzo
korzystnych dla konsumentów. Posługiwała się przy tym wieloma przykładami ze swojej praktyki
zawodowej. Ponadto udzielała wskazówek jak radzić sobie w sytuacjach, gdy zakupiony przez nas
towar okaże się wadliwy. Szczególną uwagę zwróciła na problemy wynikające z zawierania umów
na odległość. Robiąc zakupy przez Internet należy zachować szczególną ostrożność, by nie paść
ofiarą oszustwa. Przypomniała, że najbezpieczniej jest dokonywać płatności przy odbiorze
przesyłki, po dokładnym obejrzeniu, czy przedmiot zakupu nie posiada żadnych widocznych wad.
Uczniów zachęcała do dokładnego zapoznawania się z warunkami zawieranych umów oraz
przypomniała im, że nieznajomość prawa działa nie tylko na niekorzyść konsumenta, ale także
przedsiębiorcy- przekroczenie przez niego terminu odrzucenia reklamacji towaru uznawane jest za
jej uznanie, nawet jeśli była ona bezzasadna.
Nasi uczniowie uzyskali informacje o prawnych uwarunkowaniach sprzedaży konsumenckiej,
procedurze składania reklamacji, dokonywaniu zakupów przez Internet. W razie potrzeby wiedzą do
jakiej instytucji się zwrócić w przypadku problemów z reklamacją konsumencką.

Spis treści
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SPOTKANIE OPŁATKOWE
Dodane przez admin dnia 20-12-2019 16:30

Spis treści

DLA TEJ MIŁOŚCI MALEŃKIEJ
Dodane przez admin dnia 21-12-2019 13:55

Przedświątecznym wspólnym
kolędowaniem pożegnaliśmy
ostatni dzień nauki szkolnej w
starym roku kalendarzowym.
Uczniowie śpiewem znanych kolęd i
utworów o tematyce świątecznej
podkreślili wyjątkowy nastrój
zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia. Nie zabrakło
serdecznych życzeń Pani Dyrektor
Doroty Rubinkowskiej.
Organizowane w tym dniu wigilie
klasowe miały również - zgodnie z
tradycją - uroczysty charakter.
Za zorganizowanie występu
uczniów dziękujemy p. Agnieszce
Bojanowskiej.
Przygotowania do świąt w naszej
szkole zainaugurowane zostały już na początku grudnia przez Samorząd Szkolny. Obok głównego
wejścia do szkoły stanęła okazała choinka a przez radiowęzłowe głośniki mogliśmy posłuchać
świątecznych piosenek i kolęd.
WESOŁYCH ŚWIĄT !!!

Spis treści
30

WSPOMAGAMY AKADEMIĘ MYSZKI MIKI
Dodane przez admin dnia 22-12-2019 09:46

W miniony piątek wspomogliśmy Akademię Myszki Miki w ramach kiermaszu na leczenie chorego
Oskarka. Młodzież z naszej szkoły wystąpiła w „Jasełkach na wesoło” oraz obsługiwała stoisko
sprzedażowe. Cała akcja odbyła się we współpracy ze Szkołą Podstawową w Raciążu.

Spis treści

KOLĘDNICY W KRASZEWIE
Dodane przez admin dnia 23-12-2019 10:55

W sobotę 21.12.2019 r. uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego w Raciążu odwiedzili
pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Kraszewie Czubakach. Kolędnicy zostali ciepło
przyjęci przez chorych przebywających w ośrodku. Obdarowując swoją obecnością osoby dotknięte
chorobą zostaliśmy obdarowani uśmiechem, życzliwością tak pacjentów jak i personelu. Mamy
nadzieję, że wrócimy tam niebawem.

Spis treści
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PRZYJAZNA DŁOŃ

Dodane przez admin dnia 24-12-2019 09:28

Niedawno zakończyliśmy szkolną bożonarodzeniową zbiórkę żywności dla podopiecznych
Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt "Uszy do Góry" oraz Stowarzyszenia „Przyjazna Dłoń” z Raciąża.
Udało Nam się zebrać około 80kg suchej i mokrej karmy. Z tego miejsca pragniemy podziękować
uczniom, którzy podjęli inicjatywę, aby wspomóc bezdomne zwierzęta szczególnie w okresie
zimowym.
Dziś przekazaliśmy zebrane podarki do jednego z domów tymczasowych Stowarzyszenia. W
następnych dniach zbiórka zostanie przekazana również dla naszego lokalnego stowarzyszenia.
Akcję koordynowały panie: Agnieszka Pelkowska oraz Magdalena Bylińska.

Spis treści

HAZARD? NIE, DZIĘKUJĘ!

Dodane przez admin dnia 09-01-2020 08:17

Pani Małgorzata Saganek - specjalistka Służby Celno-Skarbowej - poprowadziła ciekawe zajęcia z
uczniami klas maturalnych. Poprowadzone zajęcia to element działań w ramach kampanii
informacyjno-edukacyjnej „HAZARD? Nie, dziękuję!", której celem jest zmniejszenie liczby osób
uczestniczących w nielegalnym procederze urządzania i prowadzenia gier hazardowych.
Uzależnienie od hazardu jest chorobą, której skutki dotykają nie tylko graczy, ale także ich rodziny.
Na spotkaniu poruszono też tematykę obrotu alkoholem i papierosami bez akcyzy oraz
konsekwencji, które mogą dotknąć sprzedawców i nabywców takich towarów.

Spis treści

WSPIERALIŚMY WOŚP

Dodane przez admin dnia 13-01-2020 08:45

12 stycznia 2020 r. nasza szkoła czynnie włączyła się do akcji WOŚP. Na scenie Miejskiego
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu wystąpili uczniowie: Izabela Antoszewska, Karol
Betlewicz, Szymon Chudzyński (gościnnie), Sebastian Kopciński, Tymon Obrębski oraz nauczyciele:
Anna Wichowska-Szcześniewska i Andrzej Kowalski. Oprócz występów artystycznych prowadziliśmy
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stoisko "Sercodajni".
Materiały audiowizualne sa dostępne na szkolnym profilu FB.

Spis treści

ŁUKASZ NA 100%!

Dodane przez admin dnia 13-01-2020 20:45

31 grudnia zostały ogłoszone wyniki ogólnopolskiego konkursu z języka angielskiego
W naszej szkole aż 38 uczniów z różnych klas wzięło udział w tym konkursie.
Każdy z nich musiał udzielić odpowiedzi na 20 pytań sprawdzających różne umiejętności językowe.
Duża grupa uczniów otrzymała wysokie wyniki, jednak zwycięzcą i jednocześnie laureatem
konkursu okazał się uczeń klasy II Technikum - Łukasz Pokorski, który uzyskał stuprocentowy
wynik.
Koordynatorkami konkursu były: pani Anna Leszczyńska oraz pani Anna WichowskaSzcześniewska.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów językowych.

Spis treści
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DZIEŃ OTWARTY UTH
Dodane przez admin dnia 16-01-2020 21:08

Uczniowie klas 3b oraz 4Ti/Tż uczestniczyli w dniu 15.01.2020 r. w Dniu Otwartym w Wydziale w
Płońsku Uczelni Techniczno-Handlowej im.Heleny Chodkowskiej.
Młodzież miała okazję poznać rolę i zadania psa służbowego, dowiedzieć się jakich pamiątek nie
należy przywozić z egzotycznych podróży, zapoznać się z pracąkorespondenta na terenach objętych
konfliktem. Ponadto, uczniowie wysłuchali krótkiego wykładu na temat cyberbezpieczeństwa oraz
poznali tajniki kryminologii i kryminalistyki.
Opiekę nad uczniami w trakcie wyjazdu pełniły panie: Iwona Dalkiewicz, Maria Wiśniewska
i Anna Leszczyńska.

Spis treści

STAŻE ZAWODOWE W GRECJI
Dodane przez admin dnia 16-01-2020 21:38

Uczniowie Technikum - technik żywienia i usług gastronomicznych, wyjadą na staż
zawodowy do Grecji!!!
Praktyki odbędą się w ramach projektu: „Kompetencje i Rozwój” o numerze 2019-1-PL01-KA102064083 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, na zasadach Programu
Erasmus+.
Staż realizowany będzie w terminie od 20 kwietnia do 1 maja 2020 r.
Uczestnikowi zapewniony będzie:
• Transport (międzynarodowy i lokalny),
• Zakwaterowanie i pełne wyżywienie,
• Program edukacyjno - kulturowy,
• Ubezpieczenie na czas mobilności,
• Kieszonkowe,
Główne cele projektu:
• Zdobycie doświadczeń zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach,
• Praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole,
• Rozwój kompetencji zawodowych zgodnych z profilem kształcenia, także tych o charakterze
miękkim,
• Podniesienie kompetencji językowych z jęz. angielskiego, w tym specjalistycznego, przełamanie
bariery językowej, zdobycie podstaw z jęz. greckiego,
• Budowa lub wzmocnienie postawy otwartości i tolerancji wobec odmienności kulturowej,
przełamanie stereotypów.
Warunkiem uczestnictwa jest złożenie formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej w
sekretariacie szkoły. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania w sekretariacie szkoły i na
stronie internetowej szkoły. Rekrutacja jest przeprowadzana w formie konkursu.
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania:
• są uczniami szkoły klas 2-4;
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• kształcą się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych;
• uzyskują pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych;
• wykazują zainteresowanie zawodem w danej branży;
• cechuje ich nienaganne zachowanie (osoby z zachowaniem nagannym nie mogą wziąć udziału w
rekrutacji).
Spis treści

KROPLE KRWI STANOWIĄ OCEAN ŻYCIA
Dodane przez admin dnia 22-01-2020 19:49

Dzisiaj w naszej szkole odbyła się Akcja Honorowego Krwiodawstwa. Kierujemy gorące
podziękowania dla wszystkich uczniów, którzy uczestniczyli w tym szlachetnym przedsięwzięciu.
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ZPUE

Dodane przez admin dnia 23-01-2020 10:20

W dniu 22 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie kierownika szkolenia praktycznego Zespołu Szkół
w Raciążu – p. Andrzeja Kowalskiego z kierownictwem Zakładu Produkcyjnego w Raciążu ZPUE S.A.
Koronea Group – p. Rafałem Drzewi i p. Bogdanem Słowikiem.
W trakcie spotkania omówiono ważne kwestie dotyczące dalszej współpracy między zakładem a
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szkołą, m.in.:
- możliwości powstania w niedalekiej przyszłości klasy patronackiej,
- warunków doposażenia stanowisk ćwiczeniowych dla uczniów w ramach dofinansowania ze
środków UE, wynikających z projektów obejmujących szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół w
Raciążu,
- poszerzenia współpracy w zakresie wprowadzenia nauki zawodu elektryk dla uczniów klasy
wielozawodowej,
- wsparcia w działaniach promocyjnych.
Pan Rafał Drzewi wyraził pozytywną opinię na temat dotychczasowej współpracy dotyczącej
kształcenia dualnego uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Raciążu w zawodzie ślusarz.
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SUKCES W KOSZYKÓWCE

Dodane przez admin dnia 28-01-2020 08:07

Pierwszy raz w historii naszej szkoły wzięliśmy udział w turnieju koszykówki chłopców. Nasza
druæyna pod wodzą p. Leszka Chyczewskiego zajęła II miejsce na szczeblu powiatu.
Gratulujemy i jednocześnie mamy nadzieję, że ta dyscyplina sportu będzie cieszyć się coraz
większym zainteresowaniem wśród młodzieży.
Zajęcia dodatkowe z koszykówki odbywają się w środy. Zapraszamy!
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POWSTANIE STYCZNIOWE

Dodane przez admin dnia 29-01-2020 19:33

W miniony wtorek uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w obchodach 157 rocznicy Powstania
Styczniowego. Z tej okazji w MCKSiR w Raciążu przedstawiono ciekawą prezentację multimedialną
dotyczącą udziału Wojska Polskiego w misjach poza granicami państwa. Wydarzenie przygotowała
Jednostka Strzelecka 1863 z Uniecka.
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KOSZYKÓWKA RAZ JESZCZE
Dodane przez admin dnia 30-01-2020 10:32

W miniony wtorek odnieśliśmy kolejny sukces w koszykówce! Tym razem II miejsce w zawodach
powiatowych dziewcząt. Jak widać ta dyscyplina sportu zaczyna być naszą specjalnością.
Leszek Chyczewski już drugi raz udowodnił, że w naszej młodzieży drzemie sportowy potencjał.
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TURNIEJ PIŁKARKI ROZSTRZYGNIĘTY
Dodane przez admin dnia 31-01-2020 15:17

W dniu 30 stycznia 2020 roku na hali sportowej naszej szkoły odbył się Halowy Turniej Piłkarski o
Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Raciążu. W turnieju wzięło udział pięć szkół podstawowych
reprezentujących gminy: Baboszewo, Glinojeck, Raciąż i Siemiątkowo.
Rozgrywane mecze obfitowały w bramki a zawodnicy wykazali się wysokimi umiejętnościami
piłkarskimi. Gra systemem "każdy z każdym" wyłoniła zwycięzcę - Szkołę Podstawową z Glinojecka.
W przerwach między meczami przyjezdni uczniowie zwiedzili szkołę oraz zapoznali się z ofertą
edukacyjną.
Dziękujemy dyrektorom szkół biorących udział w turnieju za zorganizowanie przyjazdu uczniów.
Koordynatorem działań turniejowych był p. Leszek Chyczewski.
Tabela:
1. SP Glinojeck
2. SP Baboszewo
3. SP Raciąż
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4. SP Siemiątkowo
5. SP Krajkowo
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TARGI

Dodane przez admin dnia 05-03-2020 15:41

Dnia 04.03.2020r. uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w Targach Edukacyjnych. W
bezpośrednich rozmowach z przedstawicielami wyższych uczelni zdobyli informacje o warunkach
rekrutacji. Oglądali pokazy i prezentacje na stoiskach wystawców.
Na szkoleniu, w którym brali udział, dowiedzieli się co decyduje o trafnym wyborze ścieżki
kształcenia i zawodu.
Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Iwona Dalkiewicz i Maria Wiśniewska
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EUREKA

Dodane przez admin dnia 12-03-2020 18:50

8 uczniów z naszego liceum wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym Eureka. Test
konkursowy odbył się w minioną środę.
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „EUREKA” jest Stowarzyszenie
Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim.
Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z warszawskimi uczelniami wyższymi
tj. Uniwersytetem Warszawskim i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Ideą konkursu jest:
- szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu fizyki;
- propagowanie nauk ścisłych;
- aktywizacja miłośników nauk ścisłych poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Liczymy na dobre wyniki i jednocześnie gratulujemy uczniom udziału w konkursie.
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MATURZYŚCI SKLASYFIKOWANI
Dodane przez admin dnia 24-04-2020 09:20

W środę odbyło się pierwsze w historii zdalne zebranie rady pedagogicznej. Wszyscy nasi uczniowie
klas trzecich liceum i czwartych technikum zostali sklasyfikowani i w ten sposób ukończyli szkołę.
Gratulujemy naszym absolwentom wyników w nauce!
Niestety nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie i w jakiej formie będą odbywać się egzaminy
maturalne. Wspieramy Was w dodatkowych zdalnych konsultacjach, jeśli ktoś chciałby z Was
skorzystać.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla maturzystów z rozdaniem świadectw i wręczeniem
nagród za różne wyróżnienia, w bieżącym roku szkolnym niestety nie odbędzie się.
Proponujemy, aby świadectwa były odbierane przez Was indywidualnie, w terminach, które
ustalicie wraz ze swoimi wychowawcami. Wstępnie zarezerwowaliśmy dla Was na tę okoliczność dni
4 - 6 maja. Szczegóły podamy wkrótce.
Jeśli ktoś potrzebuje natychmiast świadectwa, np. dla pracodawcy, to prosimy poinformować o tym
wychowawcę.
WSPIERAMY WAS!
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ABSOLWENCI 2020 – ROZDANIE ŚWIADECTW
Dodane przez admin dnia 04-05-2020 15:23
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HUBAL

Dodane przez admin dnia 11-05-2020 13:33

Sukces naszych uczennic !!!

Podziękowanie i gratulacje dla uczennic oraz nauczycieli:
p. Beaty Kasickiej i p. Andrzeja Łopaty.
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DZIEŃ OTWARTY 2020

Dodane przez admin dnia 20-05-2020 19:34

Tydzień temu odbył się w naszej szkole pierwszy w historii Wirtualny Dzień Otwarty.
Na szkolnym profilu FB działy się różne ciekawe rzeczy.
Odwiedzający profil FB Zespołu Szkół w Raciążu mogli wziąć udział w wirtualnym spacerze po
budynku szkoły i internacie, obejrzeć filmy i prezentacje dotyczące kierunków kształcenia,
zapoznać się z działaniami szkoły w rożnych obszarach, posłuchać i zobaczyć naszych wspaniałych
uczniów.
Analizując statystyki wyświetleń i udostępnień można stwierdzić, że zainteresowanie wydarzeniem
było ogromne. Liczba wyświetleń wirtualnego spaceru po szkole oraz internacie przekroczyła 1000!
Materiały, które pojawiły sie tego dnia na szkolnym FB zostały polubione ponad 639 razy i
udostępnione ponad 400 razy.
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Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację dnia otwartego. Dziękujemy
również każdemu, kto odwiedził nas w ostatnim czasie i zapraszamy do regularnego zaglądania na
profil FB Zespołu Szkół w Raciążu.
Koordynatorem działań była p. Anna Leszczyńska.
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