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Nowy rok szkolny rozpoczęty!
Dodane przez admin dnia 04-09-2017 12:01

W dniu 4-09-2017r. o godz. 9.00 odbyła się uroczysta
inauguracja nowego roku szkolnego. Po udanych wakacjach
naukę w Zespole Szkół w Raciążu rozpoczyna 434 uczniów i
słuchaczy. 94 z nich to uczniowie z klas pierwszych liceum,
technikum i, po raz pierwszy, Branżowej Szkoły I stopnia. Witamy
ich serdecznie w murach naszej szkoły!
Czy nowy rok szkolny będzie obfitował w ciekawe wydarzenia i
sukcesy naszych uczniów? Poprzednie lata szkolne mogą
utwierdzać w przekonaniu, że inaczej być nie może. Dobre wyniki
jakie osiągają nasi uczniowie i absolwenci na egzaminie
maturalnym oraz egzaminach potwierdzających kwalifikacje w
zawodzie napawają optymizmem, ale jednocześnie podnoszą
poprzeczkę dla młodzieży z młodszych roczników.
Początek roku szkolnego w naszej szkole, oprócz powstania zgodnie z wymogami reformy Branżowej
Szkoły I Stopnia, przynosi za sobą pewne zmiany kadrowe.
Po wieloletniej pracy na emeryturę odeszła p. Hanna Wyrczyńska, nauczycielka matematyki a zarazem
wicedyrektor Zespołu Szkół w Raciążu. Oficjalne podziękowania złożyli p. Dyrektor Alicja Mazurowska
oraz Przewodniczący Samorządu Powiatu Płońskiego p. Jan Mączewski. W imieniu nauczycieli bukiet
kwiatów wręczył p. Tadeusz Orlikowski. Dziękowali również uczniowie, których reprezentowała Ola Oukal
i Szymon Skierkowski
W gronie emerytów znalazła się również p. Maria Celmer, nauczycielka religii.
Szeregi kadrowe zasilili natomiast nowi nauczyciele: p. Piotr Grabowski – nauczyciel języka angielskiego,
p. Paulina Wesołowska – nauczycielka biologii, p. Roman Bieńkowski – nauczyciel zajęć praktycznych. W
gronie pedagogicznym witamy również księdza Wojciecha Nikodymczuka.
Ważną zmianą jest również objęcie stanowiska wicedyrektora przez p. Dorotę Rubinkowską, której
życzymy wszelkich sukcesów!
Powrót do spisu treści

Narodowe czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego
Dodane przez admin dnia 14-09-2017 14:34

Uczniowie naszej szkoły - włączając się w ogólnopolską akcję
Narodowego Czytania „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego - spotkali
się w Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu, aby
przeczytać wybrane sceny tego wyjątkowego dramatu.
Bohaterów „Wesela” odtwarzali również samorządowcy, nauczyciele
oraz ksiądz...
Uczniowie poszerzyli wiadomości o twórczości artysty dzięki
ekspozycji jego dzieł literackich i plastycznych.
W opinii uczestników spotkania taka forma popularyzacji dorobku
kulturowego to nie tylko atrakcyjna lekcja historii, języka i kultury,
ale też aktywny sposób spędzania wolnego czasu, służący integracji
środowiska.
Za przygotowanie uczniów odpowiedzialni byli nauczyciele języka polskiego: Beata Kasicka i Andrzej
Łopata.
W organizację spotkania zaangażowała się również Maria Wiśniewska.
Powrót do spisu treści
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Kolejny rok owocnej współpracy z AIESEC i Szkołą Główną Handlową
Dodane przez admin dnia 20-09-2017 12:44

Od 11 do 16 września 2017 r. Zespół Szkół
w Raciążu gościł studentów z organizacji
AIESEC. Jest to największa na świecie,
niezależna organizacja prowadzona przez
młodych ludzi, działająca w 122 krajach na
poziomie lokalnym, narodowym i
globalnym. Jednym z jej celów jest
rozwijanie w młodych ludziach cech
liderskich poprzez praktyczne
doświadczenia w wymianach
międzynarodowych oraz projektach
wspierających ich realizację.
I tak Mariam z Gruzji, Mody z Omanu oraz Rio z Indonezji przyjechali do Polski, żeby nie tylko przybliżyć
nam historię i kulturę swoich krajów, ale także motywować do nauki języka angielskiego, którego używali
do komunikowania się z uczniami i nauczycielami.
Przez cały tydzień prowadzili oni ciekawe zajęcia, prezentacje i warsztaty w ramach lekcji języka
angielskiego.
Wolontariusze byli zakwaterowani w szkolnym internacie, gdzie pod okiem pani kierownik Ewy
Michalskiej oraz nauczycieli opiekunów odpoczywali po zajęciach i zawierali nowe przyjaźnie.
Ostatniego dnia z kolei nasi uczniowie przygotowali liczne atrakcje i prezentacje dotyczące Polskiej
historii, sztuki, muzyki, kuchni i atrakcji turystycznych, również tych regionalnych.
Nasza szkoła była pierwszą, którą trójka młodych ludzi odwiedziła podczas swojego sześciotygodniowego
pobytu w Polsce. Życzymy im samych miłych i inspirujących chwil w dalszej podróży.
Anna Wichowska-Szcześniewska
i Agnieszka Pelkowska
Powrót do spisu treści

Spotkanie z przedstawicielami Policji
Dodane przez admin dnia 27-09-2017 14:51

W dniu 26-09-2017r. odbyło się spotkanie z asp. Robertem
Kędzierskim. Tematem spotkania była przestępczość nieletnich i
konsekwencje prawne ryzykownych zachowań.
Poruszano tematy:
-"Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny"
- odpowiedzialność karna nieletnich
- Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacja Moja Komenda.
W spotkaniu udział wzięli absolwenci naszej szkoły a obecnie studenci
WSP w Szczytnie - Klaudia Grabowska, odbywająca staż w KP Raciąż i
Mateusz Kopczyński odbywający praktykę w KP Raciąż.
Odpowiadano na pytania: Kto to jest nieletni? Co to jest czyn karalny? Co to jest demoralizacja?
Mówiono o aspektach nietykalności cielesnej, groźbach karalnych i wymuszaniu określonych zachowań.
Przedstawiono ponadto środki wychowawczo-poprawcze stosowane przez sądy i policję. Omówiono
odpowiedzialność prawną rodziców.
Koordynatorem spotkania była p.Ewa Szelągowska.
Powrót do spisu treści
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Wyrwani z Niewoli
Dodane przez admin dnia 28-09-2017 08:17

Jacek „Heres” Zajkowski i Piotr Zalewski już od kilku lat jeżdżą po
całej Polsce jako Wyrwani z Niewoli, ewangelizując i dając świadectwo
swojego życia. Prezentują autorski program profilaktyczny, grają
koncerty, dzielą się doświadczeniami swoich przeżyć. Co roku trafiają
do tysięcy ludzi.
Ostatnia płyta zespołu osiągnęła niemały sukces. Otrzymała nagrodę
główną Feniks 2015 w kategorii “muzyka chrześcijańska”. W
uzasadnieniu przyznanej nagrody możemy przeczytać m.in.:
“Za nowatorskie podejście do ewangelizacyjnej misji wyrażonej w
muzycznej twórczości artysty. Za niezwykłość warstwy tekstowej, z
której znaczna część trafia nie tylko do przedstawicieli młodszego
pokolenia wierzących i praktykujących Polaków, ale potrafi zachwycić i inspirować także starszych
słuchaczy z większym życiowym doświadczeniem."
W dniu 27-09-2017r. gościliśmy Wyrwanych z Niewoli w naszej szkole. W czasie trzygodzinnego
spotkania uczniowie ZS w Raciążu, SP w Raciążu oraz ZS STO w Raciążu mogli doznać bliskiego
spotkania z Jackiem i Piotrem. W organizację przedsięwzięcia zaangażowała się p. Agnieszka
Bojanowska.

Powrót do spisu treści

W Muzeum Warszawy
Dodane przez admin dnia 04-10-2017 14:51

Dnia 3 października 2017r. uczniowie klasy 3 te/ti w czasie wycieczki do Warszawy odwiedzili Muzeum
Warszawy na rynku Starego Miasta stolicy. Podczas wizyty mieli oni możliwość poznania historii miasta,
obejrzenia eksponatów zgromadzonych na wystawie stałej, podziwiania panoramy rynku Starego Miasta
z punktu widokowego budynku muzeum oraz zagrania w najstarszą na świecie grę planszową z XIII
wieku. Następnie grupa pod opieką wychowawczyni p. Agnieszki Pelkowskiej oraz opiekuna p. Magdaleny
Figurskiej udała się do kina w celu bliższego spotkania z przedmiotem sztuki nowoczesnej jaki
niewątpliwie stanowi polska kinematografia.

Powrót do spisu treści

Sejm, Dunkierka i...
Dodane przez admin dnia 06-10-2017 16:26

Klasy 1a, 1b, 1Tz, 1Ti, pod kierownictwem p. Sławomira Krzeskiego oraz opieką p. Anety Chyczewskiej,
p. Moniki Chłopik i p. Andrzeja Kowalskiego, wzięły udział w jednodniowej wycieczce do Warszawy.
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W programie wycieczki znalazły się: zwiedzanie budynku parlamentu RP, seans
filmowy "Dunkierka", Muzeum Bł.Ks. J.Popiełuszki. Deszczowa pogoda nie była w
stanie popsuć humorów uczestników wyjazdu. Zamiast pamiątki w postaci klucza
od sejmowej szatni przywieźliśmy kilka zdjęć, do których obejrzenia serdecznie
zapraszamy!

Powrót do spisu treści

Dzień Edukacji Narodowej 2017
Dodane przez admin dnia 13-10-2017 16:59

Dzień Edukacji Narodowej, zwany potocznie Dniem Nauczyciela, to
znane polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione
27 kwietnia 1972r. Dzień ten upamiętnia rocznicę powstania
Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego.
W naszej szkole w dniu 13-10-2017r. odbyła się z tej okazji
akademia, którą przygotowały p. Magdalena Chudzyńska i p.
Magdalena Bylińska. Chociaż data - piątek 13-go, mogła wróżyć
nieprzewidziane komplikacje, wszystko odbyło się zgodnie z
planem.
W czasie akademii uczniowie kilkoma humorystycznymi scenkami
zaprezentowali obrazki z życia szkoły oraz problemy z jakimi na co dzień borykają się nauczyciele.
Występy uświetnili uzdolnieni muzycznie uczniowie. Kilka piosenek w ich wykonaniu wzbudziło niemały
entuzjazm.
Święto nauczycieli, to również podziękowania ze strony organu prowadzącego, które przekazała p.
Elżbieta Grodkiewicz - członek zarządu powiatu płońskiego. W imieniu rodziców, na ręce p. dyrektor Alicji
Mazurowskiej, nie taki wcale symboliczny bukiet kwiatów złożyli Arkadiusz Stocki - przewodniczący RR i
Wiesława Sadowska - zastępca przewodniczącego.
Dzień Nauczyciela, to również okazja do wyróżnień nauczycieli. W tym roku wśród nagrodzonych znaleźli
się: Kinga Wachol, Grażyna Radecka, Maria Wiśniewska, Daniela Ambrochowicz, Andrzej Łopata,
Krzysztof Kuskowski i Andrzej Kowalski.
Powrót do spisu treści

2 Otwarty Dzień Czytania Chorym Dzieciom
Dodane przez admin dnia 19-10-2017 11:21

W dniu 18-10-2017r. uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w 2 Otwartym Dniu Czytania Chorym
Dzieciom, podopiecznym Fundacji Odzyskać Radość z Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Hospicjum w
Kraszewie - Czubakach.
Przedsięwzięciem koordynowały p. Magdalena Bylińska i p. Magdalena Chudzyńska

Powrót do spisu treści
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Dzień Walki z Otyłością i Szkolny Dzień Zdrowej Żywności
Dodane przez admin dnia 26-10-2017 09:36

W dniu 24-10-2017r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Walki z
Otyłością
i Szkolny Dzień Zdrowej Żywności.
Celem głównym naszych działań w tym dniu było zaznajomienie
młodzieży z problematyką otyłości, nakłonienie do podjęcia decyzji
zadbania o własne zdrowie oraz porzucenie złych nawyków
żywieniowych.
Przeprowadzone działania to między innymi:
1. Przygotowanie gazetek i prezentacji multimedialnej związanych
ze zdrowym odżywianiem, chorobami wynikającymi z otyłości.
2. Przygotowanie przez uczniów szkół gastronomicznych wystawy i
degustacji zdrowej żywności. W menu znalazły się:
- warzywna przekąska z ziołowym dipem;
- surówka warzywna;
- zapiekanka ziemniaczana;
- dekoracyjne kanapki;
- jabłka pieczone – pachnące cynamonem;

-

szaszłyki owocowe;
ciasteczka owsiane;
ciasto marchewkowe;
kosz soczystych jabłek.

3. Przeprowadzenie pomiaru ciśnienia krwi.
Artykuły spożywcze sfinansowała Spółdzielnia uczniowska „Zespolik”, jabłka podarowali państwo Ewa i
Jan Mączewscy.
Pomiaru ciśnienia krwi dokonała pielęgniarka szkolna p. Ewa Dobrosielska.
Potrawy degustacyjne zostały 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 składamy serdeczne podziękowania.

Powrót do spisu treści

Bezpieczeństwo w sieci - szkolenie
Dodane przez admin dnia 31-10-2017 09:02

W dniu 26-10-2017r. odbyło się szkolenie dotyczące
bezpieczeństwa w sieci Internet.
W szkoleniu wzięli udział uczniowie z klas pierwszych i drugich
szkół średnich.
Zajęcia poprowadził p. Adam Walas, prawnik, specjalista
prawa budowlanego oraz obsługi prawnej stowarzyszeń i
fundacji, znany również ze swojej działalności na rzecz
organizacji pozarządowych.
Młodzież mogła dowiedzieć się m.in. o konsekwencjach
lekkomyślnego korzystania z mediów społecznościowych,
ujawniania danych osobowych oraz publikowania zdjęć.
Powrót do spisu treści
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Wesele przy mikrofonie
Dodane przez admin dnia 08-11-2017 10:31

W dniu 8 listopada mogliśmy wysłuchać audycji radiowęzłowej
"Wesele przy mikrofonie", która nawiązywała do Narodowego
Czytania Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Dziennikarz, Czepiec,
Poeta, Gospodarz, Wójt - w role tych postaci wcielili się: Krystian
Nowakowski, Bartek Kucharski, Szymon Skierkowski, Michał
Wesołowski, Sebastian Ogiński i p. Andrzej Kowalski. Lektorem
była Karolina Kowalewska.
Audycję przygotowała p. Elżbieta Grzegorzewska.
Była to pierwsza audycja z tego cyklu, niebawem kolejne.

Powrót do spisu treści

Ewakuacja próbna

Dodane przez admin dnia 09-11-2017 16:27

9-11-2017r. została przeprowadzona ewakuacja
próbna.
Celem przeprowadzonych ćwiczeń było przypomnienie
uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły procedur
dotyczących zachowania się w przypadku wystąpienia
zbiorowych zagrożeń dla życia lub zdrowia.
Kilka minut po godzinie 12.00, po usłyszeniu sygnału
alarmowego, nauczyciele wraz z uczniami opuścili budynek szkoły drogami ewakuacyjnymi po czym udali
się do punktu zbiórki - parkingu za szkołą. W miejscu zbiórki nauczyciele złożyli meldunek Dyrektorowi o
stanie osobowym klas.
Nad przebiegiem ewakuacji czuwał koordynator ds. bezpieczeństwa p. Andrzej Łopata.
Powrót do spisu treści

Znajdujemy się w Warszawie, w kawiarni Mała Ziemiańska…
Dodane przez admin dnia 11-11-2017 08:51

Multimedialne widowisko W rytmie Niepodległości, dzięki
przekazowi na żywo, objęło swoim zasięgiem nie tylko szkoły
powiatu płońskiego. Mogliśmy być świadkami pierwszego takiego
przedsięwzięcia, które przetestowało możliwości techniczne szkół w
zakresie emisji obrazu i dźwięku. Była to również doskonała okazja
do wspólnego świętowania 99 rocznicy odzyskania niepodległości.
Krótkie programy artystyczne serwowane przez płońskie szkoły
ponadgimnazjalne oraz Zespół Szkół w Raciążu stanowiły spójną
całość koordynowaną przez prowadzących imprezę w Zespole Szkół
nr 2 w Płońsku.
Program naszej szkoły obejmował scenkę, w której jedną z warszawskich kawiarni odwiedził marszałek
Józef Piłsudski. Odrobina humoru, nostalgii, żywiołowych dialogów przeplatanych dawką muzyki i śpiewu
– to chyba najlepsze streszczenie występu naszych artystów.
Publiczność w naszej szkole zgromadziła się w sześciu „strefach kibica”, gdzie za pośrednictwem mediów
oglądała prezentowany program.
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W przedsięwzięcie zaangażowali się:
Natalia Kobuszewska – animator
Aktorzy: Agnieszka Wielgolaska – kelnerka, Weronika Kujawa – szefowa, Mateusz Kopciński – Piłsudski,
Piotr Wiejski – goniec.
Oprawa muzyczna: Sebastian Kopciński – pianino, Izabela Antoszewska – śpiew solo, Konsuela
Kłosowska – śpiew solo, Natalia Kobuszewska – śpiew solo.
Chór (lud): Ewa Mansz, Sandra Fawer, Marta Szelągiewicz, Alicja Ługowska, Damian Pawlak, Grzegorz
Lewandowski, Maja Kamińska, Angelika Kowalska, Gabrysia Skonieczna, Julia Cienkuszewska , Agnieszka
Gawroń, Paulina Górska, Fatma Oukal, Julia Kocięda
Scenografia: Anna Markiewicz
Opieka pedagogiczna (scenariusz, reżyseria, zaplecze techniczne): Aneta Chyczewska, Andrzej Kowalski,
Andrzej Łopata.
Składamy również specjalne podziękowania dla firmy Expo Ekspert Andrzej Traczyk za pomoc w
przygotowaniu scenografii.
Link do filmu (występ naszej szkoły w 51:25
filmu): www.youtube.com/watch?v=PC31eiM5iOY&feature=youtu.be
Powrót do spisu treści

Awans do powiatowego finału w piłce nożnej
Dodane przez admin dnia 12-11-2017 10:47

Piątkowe uroczystości związane z obchodami Święta
Niepodległości, zbiegły się z organizowaną w tym dniu
imprezą sportową - piłkarskimi półfinałami o mistrzostwo
powiatu.
Nasza drużyna awansowała do rozgrywek finałowych, które
odbędą się w najbliższy poniedziałek w Płońsku.
Reprezentacja ZS w Raciążu pod wodzą trenera p. Krzysztofa
Poczmańskiego, rozegrała dwa zwycięskie mecze, co dało jej
najlepszy wynik w turnieju.
W składzie zwycięskiej drużyny zagrali:
Jakub Wilczyński, Patryk Piasecki, Jakub Wszałkowski, Kacper Winiecki, Kamil Zawistowski, Karol Benkie,
Kamil Kocięda, Bartosz Sadecki, Kamil Orzechowski, Dawid Jaszczak, Dawid Michalski.
Wyniki:
ZS nr 1 Płońsk : ZS Raciąż - 0-1
ZS nr 1 Płońsk : ZS Czerwińsk - 7-1
ZS Czerwińsk : ZS Raciąż - 0-1
Zdobywcą dwóch bramek dla Raciąża był Jakub Wilczyński.
Faktem wartym podkreślenia jest to, że nasz bramkarz - Dawid Michalski, zachował czyste konto!
Powrót do spisu treści
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Tydzień Konstytucyjny

Dodane przez admin dnia 14-11-2017 09:02

W ramach IV edycji Tygodnia Konstytucyjnego gościliśmy w naszej szkole prawnika p. Ryszardę Stasiak,
która w przystępny i interesujący sposób pokazała, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni
wpływ na codzienne życie każdego z nas. Zwróciła uwagę na praktyczny wymiar obowiązywania
Konstytucji.
W spotkaniu zorganizowanym przez p. Izabelę Chyczewską uczestniczyli uczniowie kl. 2 T/Ti i 2 a LO.

Powrót do spisu treści

W tym roku wicemistrzostwo
Dodane przez admin dnia 14-11-2017 13:58

Finały powiatowego turnieju w halowej piłce nożnej rozegrane w
miniony poniedziałek, zakończyły się uzyskaniem przez drużynę
ZS w Raciążu tytułu wicemistrza.
Dwa zwycięstwa i jedna przegrana spowodowały, że o końcowym
wyniku zdecydował bezpośredni mecz dwóch najlepszych ekip.
ZS w Raciążu zagrał w identycznym składzie jak w meczach
półfinałowych, jednak zawodnicy zaprezentowali dużo lepszą
formę strzelecką.
Wyniki meczów:

STO Raciąż - ZS Raciąż - 3:1
ZS Raciąż - ZS nr 1 Płońsk - 3:0
ZS Raciąż - LO Płońsk - 3:2
Punkty:
1. STO Raciąż - 6
2. ZS Raciąż - 6
3. ZS nr 1 Płońsk - 4
4. LO Płońsk - 1
Bramki: Piasecki - 2, Kocięda - 1, Zawistowski - 2, Winiecki - 1, Wszałkowski - 1.
- Nie obroniliśmy ubiegłorocznego tytułu mistrzów powiatu, ale wicemistrzostwo, to również powód do
zadowolenia - podsumował trener drużyny p. Krzysztof Poczmański.
Powrót do spisu treści

Nasze szkoły dwukrotnie na warszawskim podium
Dodane przez admin dnia 16-11-2017 10:34

10 listopada 2017 r. Wojewoda Mazowiecki wręczył nagrody w
konkursie „Cena Niepodległości. Cmentarze i groby wojenne na
Mazowszu” dla uczniów szkół z województwa mazowieckiego.
Konkurs został zrealizowany w ramach Programu Wieloletniego
„Niepodległa” na lata 2017–2021.
Zadaniem w konkursie było stworzenie opracowań literackich bądź
audiowizualnych, poświęconych cmentarzom i grobom wojennym na
Mazowszu. Chodziło o objęcie rysem historycznym lokalnych działań
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wojennych, biogramy osób pochowanych, ich wcześniejsze losy oraz historię danej mogiły lub cmentarza
wojennego. Wręczono nagrody w kategorii literackiej i audiowizualnej.
• W kategorii audiowizualnej, I miejsce zajęli uczniowie naszych szkół: Magdalena Gosik (IIB), Wiktoria
Petrykowska (IIB) oraz Igor Uliński (II TŻ) pod opieką pani Anety Chyczewskiej.
• W kategorii literackiej, II miejsce zajęła uczennica Karolina Kowalewska (IIB)

„To ludzie ludziom zgotowali ten los”
Ludzie, którzy zginęli podczas II wojny światowej byli tacy jak my. Mieli marzenia, plany, rodziny… Ale
wraz z wybuchem pierwszych bomb zostało im odebrana wolność, za którą przyszło im srogo zapłacić.
Nasz film ukazuje życie wszystkich ludzi podczas niezwykle trudnego czasu jakim była okupacja. Ukazana
jest w nim walka, młodość, miłość i cierpienie. Zapewne wielu z nich umierało ze słowami modlitwy na
ustach. Nasz film nie tylko przedstawi groby i mogiły na terenie Mazowsza, ale również okupacyjny
terror, który wywarł piętno na ludzkiej psychice i nadal żyje w świadomości kolejnych pokoleń. Do
dzisiejszego dnia nikt nie potrafi zrozumieć, jak mogło dojść do tak straszliwych wojennych wydarzeń;
jedno jest pewne… „To ludzie ludziom zgotowali ten los”.

,,Ceną wolności jest śmierć’’
Jest wiele powszechnie znanych, wręcz słynnych opowieści związanych z czasami wojen, które dotknęły
Polskę. Pisze się o nich pieśni, książki, tworzy filmy, sztuki i dzieła malarskie. Niemniej jednak są też
takie historie, które cichutko trwają w świadomości tylko nielicznych ludzi, wśród miejscowych
społeczności, w małych Ojczyznach. Czy brak rozgłosu ujmuje im na wartości? Myślę, że wręcz
przeciwnie; dodaje jeszcze większej wyjątkowości. Idąc zgodnie z tą myślą, chciałabym przybliżyć
szerszemu gronu odbiorców, historię związaną z moimi rodzinnymi stronami.
Pewna wieś na północnym Mazowszu nosi ślady po dramatycznych wydarzeniach z okresu powstania
styczniowego. Tamtejsze okolice były świadkami krwawego starcia, okrucieństwa, a także wielkiego
bohaterstwa. Warto na chwilę przenieść się myślami do Uniecka - miejsca, gdzie ceną wolności była
śmierć.
Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Powrót do spisu treści

Mamy kolejnych laureatów
Dodane przez admin dnia 19-11-2017 13:12

W dniu 15 listopada 2017r., podczas Europejskich Dni Pracodawcy w Żurominie, odbyła się uroczysta
gala wręczenia nagród w konkursie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Aktywizacja zawodowa i
integracja społeczna młodzieży". Organizatorem konkursu był Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
Do konkursu przystąpiło 53 uczestników reprezentujących 11 szkół z obszarów wiejskich powiatów
żuromińskiego, mławskiego, ciechanowskiego i płońskiego. Wśród 24 laureatów znalazły się dwie
uczennice Technikum w Raciążu - Karolina Szelągiewicz (3Te) i Weronika Wójtewicz (3Te). Nasze
uczennice otrzymały nagrodę w postaci 5-dniowego wyjazdu edukacyjno-integracyjnego do Niemiec,
który odbędzie się w 2018 roku.
Opiekunem merytorycznym laureatek była p. Magdalena Bylińska.
Serdecznie gratulujemy!

Powrót do spisu treści
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Matura próbna z Operonem
Dodane przez admin dnia 29-11-2017 13:37

W ubiegłym tygodniu uczniowie klas trzecich liceum i
czwartych technikum sprawdzali swoją wiedzę na
próbnych egzaminach maturalnych, organizowanych w
naszej szkole za pośrednictwem wydawnictwa Operon.
Do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych
przystąpiło 53 licealistów i 24 uczniów technikum.
Wśród przedmiotów dodatkowych najwięcej uczniów
przystąpiło do egzaminu z języka angielskiego i biologii.

Powrót do spisu treści

Wieczór wróżb w internacie
Dodane przez admin dnia 01-12-2017 08:47

Andrzejki - to popularna nazwa wieczoru wróżb odprawianych w
wigilię świętego Andrzeja, patrona m.in. Szkocji, gdzie dzień 30
listopada jest świętem narodowym. Andrzejki są specjalną okazją
do zorganizowania ostatnich zabaw przed rozpoczynającym się
adwentem.
Katarzynki natomiast, to taki męski odpowiednik andrzejek. W
nocy z 24 na 25 listopada, tj. w wigilię św. Katarzyny
Aleksandryjskiej, odbywają się wróżby młodych mężczyzn
dotyczące ożenku i poszukiwania partnerki.
W internacie Zespołu Szkół w Raciążu Andrzejki i Katarzynki
obchodzono jednocześnie 30 listopada. Wróżby dla panien i
kawalerów, dużo śmiechu i humoru - tak można podsumować
wspólnie spędzony wieczór.
Organizatorem imprezy były panie Magdalena Bylińska, Iwona Dalkiewicz i Magdalena Figurska.
Więcej zdjęć na FB.

Powrót do spisu treści

Mikołajkowy Kiermasz Charytatywny
Dodane przez admin dnia 07-12-2017 12:37

W dniu 6 grudnia 2017 roku w
naszej szkole odbył się kiermasz
charytatywny, na którym
uczniowie sprzedawali m.in. hotdogi, tosty i kanapki. Pieniądze
zebrane w trakcie kiermaszu
zostaną przekazane na zakupy
żywności dla zwierząt ze
schronisk w Płocku i Pawłowie.
W organizację kiermaszu
zaangażowali się uczniowie klas:
IA, IB, ITŻ/TI, IITŻ/TI, III
TE oraz IVTE/TŻ. Opiekunami
były p. M. Bylińska, M. Chudzyńska oraz M. Figurska.
W tym miejscu należy przypomnieć, że zbiórka artykułów dla schronisk trwa już od kilku tygodni. Do tej
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pory zebrano pokaźną ilość potrzebnych produktów, które niebawem zostaną przekazane
potrzebującym.
Powrót do spisu treści

Stypendystki Prezesa Rady Ministrów
Dodane przez admin dnia 11-12-2017 15:07

29 listopada 2017r. w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i
stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Stypendium może otrzymać uczeń szkoły kończącej się egzaminem
maturalnym, który otrzymał najwyższy wynik w szkole, świadectwo z wyróżnieniem lub posiada
szczególne uzdolnienia. Z powiatu płońskiego stypendium otrzymało 9 uczniów. Z naszych szkół w gronie
najlepszych uczniów w tej edycji znalazły się Karolina Kowalewska (liceum) i Weronika
Wójtewicz (technikum).
GRATULUJEMY!!!
Powrót do spisu treści

Oddajemy krew
Dodane przez admin dnia 11-12-2017 15:31

W dniu 11-12-2017r. przeprowadzono akcję honorowego krwiodawstwa, w którą
chętnie zaangażowała się pełnoletnia młodzież z naszych szkół.
Podobnie jak w ubiegłym roku na parkingu przed szkołą stanął ambulans do
pobierania krwi, gdzie była możliwość pozostawienia 450ml "daru życia".
Akcją koordynowała p. Ewa Szelągowska.
Powrót do spisu treści

Święta coraz bliżej
Dodane przez admin dnia 13-12-2017 09:36

8 grudnia w MCKSiR mieliśmy możliwość zakupu ręcznie
wykonanych ozdób świątecznych, pierników, choinek oraz wielu
innych świątecznych gadżetów. Wszystko to w ramach II
Kiermaszu Bożonarodzeniowego, na którym silnie
reprezentowaliśmy naszą placówkę edukacyjną. Nie tylko
sprzedaż świątecznych ozdób, ale również występ artystyczny
zespołu wokalno-instrumentalnego, złożonego z uczniów i
nauczycieli naszej szkoły, uświetnił tegoroczną imprezę.
W działania związane z kiermaszem zaangażowali się:
Agnieszka Bojanowska, Magdalena Bylińska, Magdalena Chudzyńska, Iwona Dalkiewicz, Magdalena
Figurska, Edyta Obrębska, Marta Stanowska, Kinga Wachol, Anna Wichowska-Szcześniewska, Piotr
Grabowski, Andrzej Kowalski oraz uczniowie z klas 1a, 1b, 2b, 3Te/Ti, 4Tż/Te.
Powrót do spisu treści
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Oddaj zużyty telefon komórkowy
Dodane przez admin dnia 13-12-2017 19:31

W nawiązaniu do międzynarodowej akcji ekologicznej: „Sprzątanie
Świata 2017” nasza szkole wzięła udział w IX edycji ogólnopolskiej akcji
ekologicznej pod hasłem: ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY –
ATRAKCYJNE NAGRODY CZEKAJĄ.
Duża grupa uczniów naszej szkoły aktywnie włączyła się do akcji, dzięki
czemu udało nam się zebrać 3 kg telefonów. Zebrane zużyte lub
uszkodzone telefony zostały przekazane do profesjonalnego recyklingu.

Zużyte telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak ołów oraz kadm i są zagrożeniem dla
środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby. Cieszy ekologiczna postawa naszych uczniów. Dzięki
niej nasza planeta będzie czystsza i bezpieczniejsza.
Opiekunkami akcji były: p. Daniela Ambrochowicz oraz p. Paulina Wesołowska.
Powrót do spisu treści

Spotkanie opłatkowe
Dodane przez admin dnia 15-12-2017 08:48

W dniu 14 grudnia odbyło się
doroczne spotkanie opłatkowe.
W śnieżne popołudnie
nauczyciele, pracownicy
niepedagogiczni oraz
nauczyciele emeryci z naszej
szkoły spotkali się aby podzielić
się opłatkiem i złożyć sobie
świąteczne życzenia. Na
przystrojonych stołach nie zabrakło wigilijnej kapusty, pierogów, barszczu, ryb w różnych wersjach oraz
świątecznych ciast. Wszystkie dania przyrządzili i podali uczniowie z klas 1Tż, 2Tż, 4tż, 2k i 3k pod
nadzorem nauczycielek przedmiotów gastronomicznych: p. Izabeli Chyczewskiej, Eweliny Kruszewskiej,
Grażyny Radeckiej, Kingi Wachol.
Słowo wstępne wygłosił ks. Wojciech Nikodymczuk. Świąteczne życzenia dla wszystkich zgromadzonych
złożyły dyrektor p. Alicja Mauzrowska i wicedyrektor p. Dorota Rubinkowska.
Spotkanie opłatkowe nie mogło obyć się bez śpiewania kolęd. Krótki, aczkolwiek treściwy występ dali
uczniowie liceum pod opieką p. Andrzeja Kowalskiego.
Powrót do spisu treści

Wesele przy mikrofonie cz. 2
Dodane przez admin dnia 19-12-2017 12:15

18 grudnia mogliśmy wysłuchać drugiej części audycji radiowęzłowej "Wesele
przy mikrofonie".
"Goście weselni, chłopi i inteligencja wywodząca się ze szlachty, tańczą, ucztują
i prowadzą rozmowy. Próby integrowania się obu grup czasami przybierają
zabawny obrót..." W role bohaterów dramatu, tym razem wcielili się: p. Dorota
Rubinkowska (Radczyni), Kinga Rusinek (Klimina), Mateusz Szczepański (Pan
młody), Konrad Trzciński (Gospodarz). W roli narratora ponownie wystąpiła
Karolina Kowalewska.
Cykl audycji przygotowała p. Elżbieta Grzegorzewska.
Powrót do spisu treści
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Kochasz dzieci nie pal śmieci
Dodane przez admin dnia 20-12-2017 12:10

4 grudnia rozstrzygnięto powiatowy konkurs ekologiczny na "mem" i krótką formę
filmową pt. "Kochasz dzieci nie pal śmieci".
Na konkurs wpłynęło łącznie 16 prac z różnych szkół powiatu - 7 w kategorii "film" i 9
w kategorii "mem".
W kategorii "film" za utwór muzyczny wyróżnienie otrzymały uczennice naszego liceum
- Fatma Oukal, Weronika Milewska i Dominika Ostrowska. Nagrodami w
konkursie był sprzęt elektroniczny ufundowany przez Starostwo Powiatowe.
Wyróżnionym uczennicom serdecznie gratulujemy!!!
Powrót do spisu treści

Przeszczep darem życia
Dodane przez admin dnia 20-12-2017 13:08

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji
„Poltransplant” , to państwowa jednostka budżetowa
podlegająca Ministrowi Zdrowia, która istnieje od 1996 roku.
Jednostka realizuje zadania związane z pobieraniem,
przechowywaniem oraz przeszczepianiem komórek, tkanek i
narządów.
20 grudnia 2017r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z p.
Andrzejem Lewandowskim nt. świadomego dawstwa narządów.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas maturalnych.
Nad sprawami organizacyjnymi pieczę miały p. Iwona Dalkiewicz
i Ewa Szelągowska.
Pamiętaj: "Nie zabieraj swoich narządów do nieba, one potrzebne są tu na ziemi"
Powrót do spisu treści

Wspólne kolędowanie
Dodane przez admin dnia 22-12-2017 13:16

Pod hasłem "Wspólne kolędowanie" społeczność naszej szkoły zebrała się w
ostatni przedświąteczny dzień nauki, aby śpiewem rozpocząć radosny czas
Bożego Narodzenia.
Program słowno-muzyczny przygotował ks. Wojciech Nikodymczuk przy
współudziale p. Andrzeja Kowalskiego. Scenografia, to dzieło p. Agnieszki
Bojanowskiej.
Oczywiście nie byłoby Jasełek bez młodzieży, która zaangażowała się w
czytanie tekstów i śpiewanie kolęd.
WESOŁYCH ŚWIĄT !!!
Powrót do spisu treści

100000
Dodane przez admin dnia 01-01-2018 13:22

Wraz z rozpoczynającym się Nowym Rokiem 2018, oprócz
gorących i serdecznych życzeń, mamy do przekazania
jeszcze jedną ważną informację. Otóż nasza witryna
przekroczyła właśnie liczbę 100 000 odwiedzin! W nowej
odsłonie i pod nowym adresem strona działa od października
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2016r. Statystycznie, biorąc pod uwagę 15-sto miesięczny okres od uruchomienia nowej domeny, daje to
ok. 220 odwiedzin dziennie. Mając na uwadze wakacje i ferie zimowe, kiedy to zainteresowanie szkołą z
oczywistych powodów jest nieco mniejsze, można dojść do wniosku, że każdego dnia średnio co drugi
uczeń naszej szkoły sprawdza zawartość witryny. Oby tak dalej!
Powrót do spisu treści

Egzaminy z kwalifikacji zawodowych
Dodane przez admin dnia 10-01-2018 09:16

Od środy 10 stycznia rozpoczyna się zimowa sesja egzaminacyjna z kwalifikacji zawodowych. Uczniowie
czwartych klas technikum będą zdawać egzamin pisemny i praktyczny w celu potwierdzenia pełnego
przygotowania do wykonywania zawodu, w którym się kształcą.
W środę pierwszy etap zmagań - część praktyczna egzaminu z
kwalifikacji T.15 dla uczniów z zawodu technik żywienia i usług
gastronomicznych. Dzień później - część pisemna dla wszystkich,
również "poprawkowiczów" z roku ubiegłego (M.20, T.06, A.18 ZSZ).
Ostatnim dniem egzaminów będzie 18 stycznia, kiedy to uczniowie
"ekonomika" przystąpią do części praktycznej z kwalifikacji A.36.
Wszystkim zdającym życzymy powodzenia.
Szczegółowy harmonogram egzaminów znajduje się w dziale
Ogłoszenia.

Powrót do spisu treści

Konkurs Wybieram wybory
Dodane przez admin dnia 16-01-2018 11:31

W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 odbyła się II edycja
konkursu o wyborach samorządowych pt. „Wybieram wybory”.
Konkurs, organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i
Krajowe Biuro Wyborcze, był skierowany do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Jego cel, to upowszechnianie wiedzy na
temat prawa wyborczego – w szczególności dotyczącego wyborów
samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz
świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. W etapie
szkolnym tegoż konkursu uczestniczyli uczniowie naszych szkół Przemysław Sadowski 3b, Sebastian Pająk - 1 Ti, Jakub Werliński i Adrian zelągiewicz - 2 Ti oraz Izabela
Antoszewska – I a, którzy za udział otrzymali upominki.
Koordynatorem szkolnym konkursu był p. Sławomir Krzeski.
Gratulujemy!
Powrót do spisu treści

Polskie drogi ku niepodległości
Dodane przez admin dnia 16-01-2018 11:54

W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach
politycznych Europy, Polska odzyskała niepodległość. Stało się to
głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego
społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało nowym
generacjom młodych Polaków przywiązanie do języka i kultury
narodowej. W latach pierwszej wojny światowej (1914-1918)
wystąpiły sprzyjające okoliczności dla sprawy polskiej. Zaborcy Polski
stanęli wówczas naprzeciwko siebie, łamiąc swą dotychczasową
solidarność w kwestii polskiej.
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Latem 1914 r., u progu rozpoczynającej się wojny, Polacy stanęli przed dylematem, po której stronie
konfliktu się opowiedzieć. Część, m.in. Józef Piłsudski, nadzieje na odbudowę Rzeczypospolitej wiązała z
państwami centralnymi. U ich boku sformowano ochotnicze Legiony Polskie. Inni (a wśród nich Roman
Dmowski) to w Rosji i jej sojusznikach na Zachodzie widzieli mocarstwa, które mogły najpierw
zjednoczyć ziemie polskie a w dalszej perspektywie doprowadzić do odzyskania przez Polskę
niepodległości....
Dla setek tysięcy Polaków zmobilizowanych do armii państw zaborczych wojna miała charakter
bratobójczy. Poza tym same działania wojenne przyczyniły się do ogromnych zniszczeń materialnych, a
setki tysięcy osób zmusiły do opuszczenia swych domostw w charakterze uchodźców wojennych. Długo
oczekiwany przełom w sprawie polskiej nastąpił w listopadzie 1916 r. Wówczas to cesarze Niemiec i
Austrii proklamowali odrodzenie państwa polskiego na ziemiach odebranych Rosji (tzw. Akt 5 Listopada).
Stanowił on wyłom w zmowie milczenia w kwestii polskiej. Kilka miesięcy później w Rosji obalono carat.
Nowe władze Rosji uznały prawo Polaków do samostanowienia. Wkrótce zdecydowali się na to Francuzi i
Brytyjczycy. Widząc, że państwa centralne nie są gotowe przyznać Polsce rzeczywistej niepodległości,
Piłsudski zerwał z nimi i został internowany, Legiony rozwiązane a część legionistów – internowana.

Na rzecz sprawy polskiej lobbowali na Zachodzie luminarze polskiej kultury. Ignacy Paderewski zbierał
pieniądze na ofiary wojny na ziemiach polskich i namawiał polityków państw zachodnich do poparcia idei
niepodległości Polski. Między innymi w wyniku jego zabiegów Woodrow Wilson, prezydent USA, które w
kwietniu 1917 r. przystąpiły do wojny, zaczął sprzyjać Polakom. Postulat niepodległości Polski uznali
wkrótce i inni przywódcy państw ententy. We Francji z ochotników wywodzących się głównie ze
środowisk polonijnych sformowano Armię Polską.
W lutym 1918 r. państwa centralne zawarły niekorzystny z polskiej perspektywy pokój brzeski z Ukrainą.
Rozczarowani Polacy ostatecznie zerwali z państwami centralnymi i nadzieje na odbudowę Polski zaczęli
powszechnie wiązać z ententą. Rozwiązano ostatnie odziały polskie walczące u boku państw centralnych.
W przemówieniu do kongresu w styczniu 1918 r. Woodrow Wilson uznał odbudowę niepodległej Polski z
dostępem do morza za jeden z warunków zawarcia trwałego pokoju.
Gdy w październiku i listopadzie kończyła się wojna na Zachodzie i nastąpił rozpad Austro-Węgier, Polacy
przystąpili do rozbrajania okupantów i tworzenia niezależnych instytucji państwowych. Uwolniony przez
Niemców Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy, gdzie 11 listopada 1918 r. przejął z rąk Rady
Regencyjnej pełnię władzy cywilnej i wojskowej przyjmując funkcję Naczelnika Państwa. Rozpoczął się
nowy etap w historii Polski.
W 2018 r. w naszej ojczyźnie będziemy więc świętować 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.
W związku z czym dniach od 5 do 12.01.2018 r. w naszej szkole gościła Wystawa „W drodze do
niepodległości”, która jest własnością Banku Pocztowego SA / PERN SA, powstała przy współpracy z
Archiwum Akt Nowych i Narodowego Archiwum Cyfrowego – partnerami projektu „Dla Niepodległej”.
Wystawa składała się z 30 plansz, o wielkości 2×1 metr, prezentujących postacie i wydarzenia, związane
tematycznie z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Nasza szkoła była pierwszą w której Wystawa
„Dla Niepodległej” została zaprezentowana.
Wystawę, która znalazła się w naszej placówce dzięki p. Sławomirowi Krzeskiemu, mogła obejrzeć nie
tylko młodzież z naszych szkół, ale również zaproszeni goście – nauczyciele i uczniowie Szkoły
Podstawowej w Raciążu.
Powrót do spisu treści

Szkolenie z pierwszej pomocy
Dodane przez admin dnia 05-02-2018 20:27

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne oraz stany zagrożenia
życia - tak w skrócie można opisać temat szkolenia dla
nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, które odbyło się
5 lutego 2018r.
Pierwsza pomoc powinna być udzielana przez każdego, kto ma
choć podstawową wiedzę na jej temat. Ale sama wiedza to za
mało. Dużo ważniejszą rzeczą jest jej praktyczne
wykorzystanie w różnych sytuacjach. Bardzo często udzielając
pierwszej pomocy ratujemy komuś życie bądź znacznie
zwiększamy szansę na jego uratowanie.
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Dlatego też ważnym elementem szkolenia były ćwiczenia praktyczne w udzielaniu pomocy
poszkodowanym w czasie omdleń, zadławień, ataków epilepsji, zawału serca, oparzeń i urazów kończyn.
Szkolenie przeprowadziła firma Czarmed z Łodzi.
Powrót do spisu treści

Miliard/One Billion Rising
Dodane przez admin dnia 16-02-2018 08:17

Nazywam się Miliard/One Billion Rising, to
ogólnoświatowa akcja przeciwko przemocy wobec
kobiet. Od 2013 roku kobiety i mężczyźni na całym
świecie tańczą 14 lutego, w Walentynki, żeby
wyrazić swój sprzeciw na przemoc. Właśnie w
Walentynki, żeby zwrócić uwagę na fakt, że przemoc
wobec kobiet to częsty problem związków. Taniec
solidaryzuje i wzmacnia.
W tym roku uczennice i nauczycielki Zespołu Szkół
w Raciążu wzięły udział w wydarzeniu
organizowanym w Raciążu przez MCKSiR.
Odpowiedzieliśmy pozytywnie na zaproszenie pani
Anny Miki, która zajęła się przygotowaniem uczniów do tańca wykonanego wspólnie na placu przed
Urzędem Miasta.
Bardzo serdecznie dziękujemy za owocną współpracę.
Powrót do spisu treści

Warsztaty z UTH

Dodane przez admin dnia 28-02-2018 10:19

W dniu 27-02-2018r. uczniowie naszej szkoły brali udział w
warsztatach "Cyberbezpieczeństwo XXI w." i "Dlaczego ulegam
innym" zorganizowanych przez Uczelnię Techniczno-Handlową
im. H.Chodkowskiej w Warszawie. Pierwsze z warsztatów
prowadził dr Krzysztof Gawkowski. Przekazał informacje
dotyczące zachowań przemocowych z użyciem nowych
technologii, przede wszystkim internetu i sieci
telekomunikacyjnej. Cyberprzemoc może dotknąć wszystkich
użytkowników bez względu na wiek czy poziom umiejętności
posługiwania się komputerem. Sprawcy cyberprzemocy mają
złudne wrażenie, że są anonimowi, co pobudza i zachęca do działania.
W drugiej części, czyli na warsztatach "Dlaczego ulegamy innym" uczniowie uzyskali informacje na temat
możliwości i sposobów wpływania na innych, wykorzystywania okoliczności, naginania lub mataczenia
faktami oraz wpływania na zmianę poglądów.
Powrót do spisu treści

Ewaluacja w Technikum
Dodane przez admin dnia 01-03-2018 08:35

W dniach 30.01. – 01.02.2018 r zespół wizytatorów przeprowadził w
Technikum w Raciążu ewaluację zewnętrzną, podczas której zebrano i
przeanalizowano informacje na temat działań podejmowanych przez szkołę w
zakresie wymagań:
1. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
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2. Szkoła, organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego,
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.
3. Zarządzenie szkołą służy jej rozwojowi.
Badaniem objęto 82 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 80 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 23
nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły,
grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, z pracownikami
niepedagogicznymi a także obserwacje lekcji, szkoły i analizę dokumentacji.
Wyniki badania potwierdziły spełnienie wszystkich wyżej wymienionych wymagań.
Pełen raport znajduję się w BIP oraz na npseo.pl.

Powrót do spisu treści

Debata w płońskim liceum
Dodane przez admin dnia 01-03-2018 13:47

23 lutego bieżącego roku, w Liceum Ogólnokształcącym
im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku odbyła się debata
pod hasłem: „Narkotyki, dopalacze.. Dlaczego nie?”
Zostali na nią zaproszeni przedstawiciele różnych
instytucji społecznych i państwowych, którzy przybliżyli
młodzieży problem uzależnienia od narkotyków.
Przedstawiono prezentacje multimedialne, a podczas
debaty, każdy mógł zadać pytanie i otrzymać na nie
profesjonalną odpowiedź. W spotkaniu wzięły udział uczennice naszej szkoły: Karolina Kowalewska,
Kinga Rusinek i Dominika Pałyga. W roli opiekunek towarzyszyły im wicedyrektor Dorota Rubinkowska
oraz szkolna pedagog Iwona Dalkiewicz.

Powrót do spisu treści

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Dodane przez admin dnia 01-03-2018 13:55
W całym kraju obchodzony jest dziś Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. To święto państwowe, w którego
obchody zaangażowany jest prezydent Andrzej Duda.
"Ocaliliśmy swoją tożsamość i pamięć o tym, kto - w
najtrudniejszych dla naszej wspólnoty czasach terroru i
opresji dwóch reżimów totalitarnych: III Rzeszy Niemieckiej i
Rosji Sowieckiej oraz jej satelitów - był prawdziwym
bohaterem wolnej Polski, a kto jej ciemiężcą i zdrajcą" - te
słowa prezydenta bardzo dobrze oddają, dlaczego musimy pamiętać o żołnierzach wyklętych.
W naszej szkole z tej okazji mogliśmy wysłuchać okolicznościowego komunikatu radiowęzłowego
odczytanego przez Karolinę Kowalewską.
Powrót do spisu treści
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Targi Edukacyjne

Dodane przez admin dnia 05-03-2018 19:13

Dnia 2 marca uczniowie klas maturalnych – szukając odpowiedzi jaką drogę
wybrać po ukończeniu szkoły średniej – odwiedzili Targi Edukacyjne w Płońsku.
W targach uczestniczyły państwowe i prywatne wyższe uczelnie, szkoły
policealne oraz przedstawiciele rynku pracy. Możliwość bezpośredniego
kontaktu z przedstawicielami szkół umożliwiła uczniom dokładne poznanie
warunków i zasad kształcenia na poszczególnych uczelniach.
Podczas spotkania chętni mogli np. zmierzyć sobie ciśnienie, poziom cukru we
krwi, zrobić masaż. Jednak największym zainteresowaniem cieszyły się zabiegi
kosmetyczne.
Młodzież brała również udział w warsztatach „Czynniki warunkujące trafny
wybór dalszej ścieżki kształcenia i zawodu”
Wyjazd na targi zorganizowała p. Maria Wiśniewska

Powrót do spisu treści

W fabryce New Holland
Dodane przez admin dnia 12-03-2018 10:12

Zwiedzanie jedynej w Polsce fabryki kombajnów, hederów oraz pras New Holland w Płocku - to program
wycieczki uczniów z klas zawodowych ślusarz, która odbyła się 9 marca 2018r.
W czasie zwiedzania uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć m.in. linię
produkcji elementów konstrukcyjnych oraz montażu kombajnów.
Wartym podkreślenia jest fakt, że maszyny, które wyjeżdżają z fabryki
w Płocku, to sprzęt tworzony w Polsce przy wykorzystaniu myśli
technicznej rodzimych specjalistów. Zakład produkcyjny w Płocku, to
również potencjalne miejsce pracy dla absolwenta zasadniczej szkoły
zawodowej w zawodzie ślusarz.
Przed wejściem na teren hali produkcyjnej uczniowie poznali
ciekawostki dotyczące produkcji maszyn New Holland oraz historię
marki. Możliwoś
ć prześledzenia całego procesu produkcji, od działu konstrukcyjnego,
przez montaż, aż do kontroli jakości, dało do myślenia, jak
skomplikowanym procesem jest wyprodukowanie kombajnu.
Opiekunami byli: Paweł Radecki, Tadeusz Orlikowski, Andrzej Kowalski.

Powrót do spisu treści

Dzień liczby Pi
Dodane przez admin dnia 15-03-2018 08:53

Ludolfina zagościła również i w tym roku w naszej szkole. Pięknym
głosem przywitała ją, w imieniu wszystkich uczniów, Karolina
Kowalewska z klasy 2b. Obecność podczas przerw liczba Pi
zaakcentowała babeczkami i balonikami ze swoim wizerunkiem. W
dowód uznania i szacunku do nauk ścisłych, uczniowie rozszerzający
matematykę ubrali się na galowo.
Wielbiciele liczby Pi wzięli udział w quizie matematycznym,
przygotowanym przez uczennice z klasy 2b: Agnieszkę Wielgolaską
oraz Dominikę Pałygę. Rywalizacja była zawzięta, jednak zgodnie z
zasadami, tylko jedna klasa została nagrodzona dodatkową "enką" z
wybranego przedmiotu. Najlepsi okazali się uczniowie klasy 2b.
Gratulujemy!
Czym zaskoczy nas Liczba Pi w przyszłym roku?
W przyszłym roku w Dniu Liczby Pi nastąpi kombinacja cyfr daty i godziny, odzwierciedlająca kolejne
cyfry liczby Pi: 3.14.15 9:26:53,58.
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Nie byłoby obchodów Dnia liczby Pi bez naszych nauczycielek matematyki: p. Moniki Chłopik, Magdaleny
Chudzyńskiej i Doroty Rubinkowskiej.
Powrót do spisu treści

Debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa
Dodane przez admin dnia 17-03-2018 16:01

14 marca młodzież z naszej szkoły uczestniczyła w debacie
społecznej dotyczącej bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy
Raciąż.
Spotkanie odbyło się w MCKSiR w Raciążu. W debacie oprócz
młodzieży udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz, Policji,
pracownicy MOPS i GOPS, dyrektorzy szkół oraz mieszkańcy.
W trakcie spotkania dokonano oceny bezpieczeństwa na terenie
miasta i gminy.Przedstawiono raport z realizacji zadań i
oczekiwań mieszkańców zgłoszonych na poprzedniej debacie.
W dalszej części nastąpiła dyskusja nt. nowych problemów,
zagrożeń i oczekiwań w zakresie poprawy lokalnego
bezpieczeństwa. Na koniec spotkania rzecznik Komendy
Powiatowej Policji w Płońsku przybliżyła procedury rekrutacji
kandydatów do służby w Policji.
Opiekunami młodzieży były p. Ewa S
Powrót do spisu treści

Bez kobiet nie byłoby Polski
Dodane przez admin dnia 17-03-2018 16:30

Bieżący rok jest szczególny dla nas, Polaków. W listopadzie
będziemy świętować setną rocznicę odzyskania niepodległości. W
związku z tym, Starostwo Powiatowe w Płońsku zainicjowało szereg
imprez i wydarzeń okolicznościowych. Do projektu przyłączył się
także Zespół Szkół w Raciążu.
Nawiązując do niedawno obchodzonego Dnia Kobiet, 13 marca
została otwarta wystawa pt. "Bez kobiet nie byłoby Polski".
Twórcy postanowili wskrzesić wielkie Polki. W ich role wcieliły się
uczennice klas licealnych. W trakcie inscenizacji, będącej interaktywnym elementem wystawy,
opowiadały o swoim życiu, rodzinie, karierze, miłosnych perypetiach, najmilszych wspomnieniach, a
także o działaniach na rzecz Ojczyzny, poświęceniu i odwadze. Na scenie pojawiły się: Maria SkłodowskaCurie (Dominika Pałyga), Helena Modrzejewska (Agnieszka Wielgolaska), Eliza Orzeszkowa (Fatma
Oukal), Aleksandra Piłsudska (Karolina Kowalewska), Urszula Ledóchowska (Natalia Radecka), Maria
Konopnicka (Weronika Milewska), Maria Wittek (Marta Szelągiewicz), Anna Henryka Pustowójtówna
(Izabela Antoszewska), Emilia Plater (Weronika Kujawa) i Wanda Gertz (Ala Ługowska). Organizatorkami
wystawy były: Aneta Chyczewska, Justyna Ratkowska i Beata Kasicka. Koordynatorem całego
wydarzenia był Andrzej Kowalski.
Powrót do spisu treści
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Jak wywrzeć dobre wrażenie
Dodane przez admin dnia 20-03-2018 08:33

Dnia 21 marca 2018 roku odbyły się warsztaty z zakresu komunikacji „Jak
wywrzeć dobre wrażenie podczas wystąpień publicznych”, które poprowadziła
pani mgr Agnieszka Gorczyca, wykładowca Szkoły Wyższej im.Pawła Włodkowica
w Płocku.
W warsztatach uczestniczyli uczniowie dwóch klas maturalnych (III B i IVTE).
Młodzież mogła dowiedzieć się i przekonać jak ważny podczas wystąpień
publicznych, komunikacji jest strój, a także mowa ciała, czyli gesty, mimika oraz
ton głosu. Nasi maturzyści już wiedzą jak się ubrać, zachować etc. Pozostaje już
teraz tylko nauka :)
Warsztaty zorganizowała p. Magdalena Bylińska.
Korzystając z okazji przypominamy, że do egzaminów maturalnych zostało 6 tygodni!
Powrót do spisu treści

22 marca - Dzień Wody

Dodane przez admin dnia 23-03-2018 09:10

Woda od zawsze była najważniejsza. Starożytni czcili ją, a greccy
filozofowie opierali na niej prawa swych nauk. Jej ilość reguluje
gospodarkę, plony i naszą dietę. Teraz kiedy o wodzie wiemy już
prawie wszystko, powinniśmy o nią dbać i doceniać. Jednak nie
zawsze tak jest… bo bez namysłu odkręcały kran podczas mycia
zębów. Wrzucamy plastikowe butelki do rzek i wpuszczamy
chemikalia do zbiorników wodnych. Bez konsekwencji i
zastanowienia z łatwością marnujemy wodę, której kiedyś może
nam może zabraknąć. Pamiętajcie woda to niezwykła substancja,
której jak zabraknie, zabraknie i nas!
W naszej szkole uczniowie wykonali plakaty i gazetki ścienne
promujące oszczędzanie wody, zawierające wiele ciekawych informacji o wodzie. Mogliśmy też wysłuchać
okolicznościowego komunikatu radiowęzłowego odczytanego przez Weronikę Szczukę.
W organizację przedsięwzięcia zaangażowała się p. Daniela Ambrochowicz.
Powrót do spisu treści

Kurs spawacza

Dodane przez admin dnia 19-04-2018 11:09

W miniony wtorek 11 uczniów z klasy III ślusarz zdało z
powodzeniem egzamin kończący kurs spawacza MAG135. Egzamin
odbył się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Płocku i
obejmował część teoretyczną - 25 pytań zamkniętych oraz
praktyczną - wykonanie dwóch próbek spawalniczych w dwóch
pozycjach.
Dzięki zdanemu egzaminowi uczniowie uzyskali dodatkowe
kwalifikacje zawodowe, niewątpliwie bardzo przydatne na obecnym
rynku pracy.
Wręczenie świadectw ukończenia kursu oraz książeczek nastąpi w
dniu zakończenia roku szkolnego.

Powrót do spisu treści
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Mamy nowy Samorząd Uczniowski
Dodane przez admin dnia 23-04-2018 10:07

W środę tj. 18 kwietnia odbyły się uzupełniające wybory do Samorządu
Uczniowskiego. Komisja wyborcza pod przewodnictwem p. Magdaleny
Bylińskiej zdecydowała o składzie:
- Dawid Michalski klasa IIITE - przewodniczący
- Bartosz Komorowski IITŻ/TI - zastępca
- Agnieszka Wielgolaska IIB - zastępca
- Angelika Kowalska IIA
- Szymon Skierkowski IIA
- Aleksandra Kowalska - IIKW
Serdecznie dziękujemy Oli Oukal i Wiktorowi Chrzanowskiemu z IIIB za
ogromne zaangażowanie w pracę Samorządu. Wyznaczyli oni wysoką
poprzeczkę swoim następcom. Życzymy im powodzenia i bardzo dobrych
wyników na maturze.
Powrót do spisu treści

Dzień Języków Obcych

Dodane przez admin dnia 24-04-2018 09:25

Dzień Języków Obcych kolejny raz zapisał się atrakcjami
przygotowanymi przez uczniów, pod kierunkiem nauczycieli
języków obcych. Różnobarwne ekspozycje - udekorowały
korytarze naszej szkoły. Tematyka materiałów wizualnych
przedstawiała krajobrazy, dorobek naukowy i kulturalny Rosji,
Wielkiej Brytanii oraz prezentowała niemieckich wokalistów i
niemieckie zespoły muzyczne pod hasłem „Musik ist die
gemeinsame Sprache der Menschheit” .
Atrakcją tego dnia był quiz muzyczny dotyczący niemieckiej
muzyki,
w którym udział wzięło 15 uczniów.
I miejsce ex aequo zajęły...
ucz. Anna Bieńkowska i Paula Szczuka z kl. III a,
II miejsce ex aequo Kamil Pietrzak z kl. III b, Weronika
Milewska z kl. II b
III miejsce ex aequo Krzysztof Chorzewski z kl. II Tż, Damian Pawlak z kl. I a.
Zwycięzcom GRATULUJEMY!
Quiz został przygotowany przez uczniów klasy Ib: Weronikę Kujawę, Maję Kamińską i Sebastiana
Kopcińskiego.
W ramach Dnia Języków Obcych miała miejsce degustacja blinów z konfiturami, kremem czekoladowym i
śmietaną oraz kanapek z kawiorem. Przygotowaniem tych przekąsek zajęły się uczennice z kl. III b:
Anita Ługowska, Ola Szerszeniewska i Paulina Kazanecka.
Młodzież obejrzała prezentacje multimedialne o następującej tematyce: Balet rosyjski (przygotowała i
przedstawiła Agnieszka Wielgolaska z kl. 2b LO), Metro moskiewskie, historia i współczesność
(przygotowała i przedstawiła Karolina Kowalewska z kl. 2b LO), Krajobrazy Rosji (przygotowała i
przedstawiła Izabela Antoszewska z kl. 1a LO).
Dziewczęta spisały sie perfekcyjnie i zainteresowały tematami widzów.
Uczniowie klas 2. LO prezentowali „żywe słowniki”. Fatma Oukal z kl. 2b. przygotowała "stoisko z muzyką
rosyjską".
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację Dnia Języków Obcych, bez ich
pomocy nie byłoby tego szkolnego wydarzenia.
Opiekunowie: E.J. Grzegorzewska - jęz. rosyjski, J. Ratkowska - jęz. niemiecki , M. Zwierzchlewski - jęz.
angielskiego .

Powrót do spisu treści
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Szkolny Dzień Nauki

Dodane przez admin dnia 26-04-2018 09:16

"Tajemniczo, magicznie i magnetycznie" - pod takim hasłem odbył się
tegoroczny Szkolny Dzień Nauki.
Uczniowie naszych szkół mogli wziąć udział w zajęciach popularyzujących
wiedzę z zakresu przedmiotów przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i
geografii.
Dlaczego powierzchnia Ziemi jest nierówna?
Jakie tajemnicze składniki zawierają produkty spożywcze?
Co ma wspólnego elektryczność z magnetyzmem?
Czy chemia to magia?
Odpowiedzi na te pytania dla naszych uczniów nie są już takie trudne.
Wydarzeniem koordynowała p. Iwona Szelągowska. W zorganizowanie
zajęć warsztatowo-pokazowych zaangażowali się również p. Daniela
Ambrochowicz, p. Paulina Wesołowska, p. Andrzej Kowalski oraz uczniowie
klas drugich LO, dla których prawa natury nie mają tajemnic :).

Powrót do spisu treści

Dzień Otwarty 2018

Dodane przez admin dnia 30-04-2018 16:38

25 kwietnia odbył się w naszej szkole Dzień Otwarty. Przybyłych
gimnazjalistów przywitała p. Wicedyrektor Dorota Rubinkowska oraz
licealistka Karolina Kowalewska. Uczniowie trzecich klas gimnazjum
mogli obejrzeć pomieszczenia szkolne, m.in. salę gimnastyczną,
pracownie przedmiotów zawodowych, pracownie przedmiotów
przyrodniczych oraz internat. Grupy zwiedzające szkołę mogły
również zajrzeć do klas, w których odbywały się lekcje oraz wziąć
udział w prezentacjach przygotowanych przez uczniów i opiekunów
klasopracowni. Za przygotowanie imprezy odpowiedzialnymi były
panie Magdalena Bylińska i Magdalena Chudzyńska. Przypominamy,
że nabór do szkół ponadgimnazjalnych rusza z dniem 10 maja 2018 r.
Link do strony obsługującej nabór elektroniczny jest dostępny w
dziale "Oferta...".

Powrót do spisu treści

Wręczenie nagród laureatom konkursu Wcale nie jestem kujonem
Dodane przez admin dnia 01-05-2018 08:16

W marcu b.r. odbył się konkurs „Wcale nie jestem kujonem”,
zorganizowany przez nauczycieli przedmiotów matematycznoprzyrodniczych Zespołu Szkół w Raciążu. W konkursie wzięli udział
uczniowie klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej w Raciążu oraz
Szkoły Podstawowej w Siemiątkowie. Z 15 uczestników wyłoniono
laureatów oraz przyznano wyróżnienia. Uroczyste wręczenie nagród i
dyplomów miało miejsce w czasie Dnia Otwartego.
Serdecznie dziękujemy dyrekcji szkół, opiekunom a przede wszystkim
uczniom, którzy wzięli udział w konkursie.
Na zdjęciu laureaci konkursu wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej
w Raciążu. Koordynatorem działań związanych z organizacją i
przeprowadzeniem konkursu była p. Monika Chłopik.
Nagrody otrzymali

25

Nagrody główne:
I MIEJSCE: Ambrochowicz Piotr
II MIEJSCE: Dębkowska Natalia
III MIEJSCE: Kruszewska Aleksandra
WYRÓŻNIENIA i dyplomy:
1. Welenc Natalia (wyróżnienie)
2. Linkiewicz Emilia
3. Fijałkowski Krystian
4. Bonisławska Julia
5. Welenc Amelia
6. Kopczyński Michał
7. Garczewska Sandra
8. Pietrzak Klaudia
9. Lewandowska Julia
10. Kuźniewski Jakub
11. Kowalczyk Emilia
12. Krystyniak Roksana
Powrót do spisu treści

Pożegnanie absolwentów
Dodane przez admin dnia 04-05-2018 12:32

W dniu 27-04-2018 r. pożegnaliśmy absolwentów klas maturalnych
Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Liceum dla Dorosłych.
W tym roku szkołę ukończyło 77 uczniów szkół dla młodzieży i 15
słuchaczy szkoły dla dorosłych.
Pani Dyrektor Alicja Mazurowska pogratulowała sukcesów oraz
wręczyła nagrody wyróżniającym się absolwentom.
W gronie najlepszych w tym roku znaleźli się: Katarzyna Stępniak,
Wiktor Chrzanowski i Aleksandra Dobrzyńska.
Nagrody za inne osiągnięcia otrzymali: Magda Markiewicz, Martyna
Markowicz, Przemysław Sadowski, Kamila Pawlak, Anna Karwowska,
Ewelina Karwowska, Paula Szczuka.
Artystyczną oprawę uroczystości przygotowała i nad całością czuwała
p. Anna Wichowska-Szcześniewska a swój wkład wnieśli również: p.
Agnieszka Bojanowska (wystrój sceny), p. Andrzej Kowalski
(nagłośnienie, oprawa muzyczna), p. Piotr Grabowski (oprawa
muzyczna). Dziękujemy również uczniom z klas drugich LO i
Technikum za zaangażowanie i udział w części artystycznej.
Zapraszamy do galerii.

Powrót do spisu treści

Pierwszy dzień matur za nami
Dodane przez admin dnia 04-05-2018 13:50

Zakwitły kasztany - to znak, że egzaminy maturalne czas zacząć.
4 maja punktualnie o 9.00 nasi maturzyści rozpoczęli zmagania z
językiem polskim. Kilku z nich po wyjściu z sali podzieliło się swoimi
wrażeniami z pierwszego dnia matur.
Maturzystka 1:
Temat dotyczył tęsknoty i był stosunkowo łatwy. Co do testu mam
mieszane uczucia. Pierwszy tekst w teście oceniam jako trudniejszy, drugi
– łatwiejszy. W porównaniu z maturą próbną – teraz było łatwiej.
Maturzysta 2:
W moim odczuciu część testowa była trudna. Wybrałem analizę wiersza
Ernesta Brylla. Poziom trudności oceniam jako porównywalny do matur
próbnych. Jestem dobrej myśli, choć z języka polskiego nie zależy mi aż
tak bardzo na dobrym wyniku.
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Maturzysta 3:
Test trudny. Wybrałem "Lalkę". Ogólnie, to co napisałem, na około 50% powinno wystarczyć.
Maturzystka 4:
Na początku, jak zobaczyłam temat z "Lalki", to się przeraziłam, ale jak zaczęłam pisać, to już jakoś szło.
Ogólnie poziom trudności porównywalny z egzaminami próbnymi.
Już wkrótce gorące wrażenia po matematyce. Życzymy powodzenia!

Powrót do spisu treści

Drugi dzień matur za nami
Dodane przez admin dnia 07-05-2018 12:45

7 maja to dzień, w którym maturzyści zmierzyli się z zadaniami z
matematyki. Czy matura z tego przedmiotu jest trudna?
Poziom podstawowy z samego założenia obejmuje podstawową
wiedzę z zakresu szkoły średniej i nie powinien przeciętnemu
uczniowi sprawić dużych problemów. Praktyka pokazuje, że
różnie to bywa, choć jak dotąd w naszej szkole uczniowie osiągali
wysokie wyniki i nie taka matematyka była straszna, jak ją
malowali.
Spora grupa maturzystów zgodziła się podzielić wrażeniami po
dzisiejszym egzaminie i wziąć udział w krótkiej ankiecie. Trzy
krótkie pytania i trzy krótkie odpowiedzi, czyli kwintesencja bez
ubarwień.
Wyniki ankiety:

Powrót do spisu treści

27

Trzeci dzień matur za nami
Dodane przez admin dnia 08-05-2018 13:42

Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym już za
nami. Panuje pogląd, że to najłatwiejszy egzamin z trzech
obowiązkowych. Wyniki mogą jednak niekiedy zaskoczyć. Miny
naszych maturzystów wychodzących z sal wskazywały, że raczej
tak źle nie będzie.
Jeszcze tylko: język angielski na poziomie rozszerzonym (to już
dzisiaj), matematyka na poziomie rozszerzonym, biologia, wiedza o
społeczeństwie, fizyka, geografia, chemia, historia, język rosyjski
i... po egzaminach! W międzyczasie trochę stresu na egzaminach
ustnych a później już tylko najdłuższe wakacje w życiu.
Powrót do spisu treści

Dzień Ziemi

Dodane przez admin dnia 09-05-2018 07:49

Dzień Ziemi obchodzony 22 kwietnia jest akcją prowadzoną
corocznie po to, by miliardy ludzi pochyliły się nad losem planety,
na której żyją. To czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły,
aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba
wykorzystywać mądrze - tak, aby starczyło ich dla przyszłych
pokoleń. Moment ekologicznej refleksji ma nas uchronić przed
popełnianiem kolejnych błędów. Hasłem tegorocznej kampanii
jest walka z zanieczyszczeniem planety plastikowymi odpadami.
Włącz się do działań na rzecz ochrony środowiska – zaczynając od
swojego najbliższego otoczenia! Oby nadchodzące dni były
spokojne i pogodne dla naszego pięknego statku kosmicznego,
jakim jest nasza planeta w miarę jak kręci się oraz krąży w
mroźnej przestrzeni ze swoim ciepłym i wrażliwym ładunkiem
ożywionej natury. W przygotowanie akcji zaangażowali się
uczniowie kl. 1a, 1b i 2b LO pod opieką p. D. Ambrochowicz.
Powrót do spisu treści

Chrześcijański Horacy z Mazowsza
Dodane przez admin dnia 18-05-2018 16:55

11 i 12 maja bieżącego roku trwał XIV Międzynarodowy
Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Pierwszego
dnia w ZS nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku, odbyło się
rozstrzygnięcie konkursów: krasomówczego i literackiego.
Wszyscy uczestnicy wykazali się żywym zainteresowaniem
wobec M. K. Sarbiewskiego, poety wybitnego, a tak mało
znanego. Tegorocznym tematem wypowiedzi lub rozprawki
było zagadnienie: Sarbiewski a patriotyzm. W kategorii
literackiej wyróżnienie zdobyła uczennica naszej szkoły Karolina Kowalewska.
Powrót do spisu treści
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W majowych nutach

Dodane przez admin dnia 21-05-2018 09:03

Rok 2018 to okres, w którym z inicjatywy Zarządu Powiatu Płońskiego odbywa
się szereg imprez związanych z obchodami stulecia odzyskania niepodległości.
Nasza szkoła również aktywnie włączyła się w to przedsięwzięcie . Jedną z
czterech imprez zaplanowanych na rok jubileuszowy był koncert „W majowych
nutach”, który odbył się w dniu 18 maja przy wsparciu Miejskiego Centrum
Kultury w Raciążu.
Na sali koncertowej wśród licznej publiczności nie zabrakło zaproszonych gości
- przedstawicieli władz samorządowych oraz dyrekcji szkół.
W czasie koncertu wystąpiły grupy i soliści w różnym przedziale wiekowym
zgodnie z ideą: „Muzyka łączy pokolenia”. Mogliśmy wysłuchać utworów z
różnych okresów najnowszej, 100-letniej historii Polski.
Wystąpili:
-

Krajkowiacy - zespół ludowy, SP Krajkowo,
Segnore - seniorzy z Raciąża,
Izabela Antoszewska i Sebastian Kopciński - LO w Raciążu ,
#śpiewam - dziecięca grupa wokalna, MCK Raciąż,
Bandoska - seniorzy z Koziebród,
Ida Dąbrowska - SP Raciąż.
Marcelina Chyczewska i Szymon Chudzyński - SP Raciąż,
Karol Betlewicz - SP Raciąż,
Amelka Marciniak - SP Raciąż,
Jasnoczarni - zespół, MCK Raciąż.
Powrót do spisu treści

Fonoholizm
Dodane przez admin dnia 25-05-2018 08:27

W czwartek, 24 maja 2018 roku, uczniowie klasy IA, IB oraz I
Tż/Ti, wzięli udział w szkoleniu związanym z obchodzonym w
naszej szkole „Dniem bez telefonu”.
Na spotkaniu podejmowane były tematy związane z euzależnieniami, a w szczególności uzależnienie od telefonu.
Wykład, uzupełniony prezentacją multimedialną, wygłosił
psycholog pan Hubert Kalkowski. Ponadto, młodzież uczestniczyła
w warsztatach.
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.
Celem całego przedsięwzięcia było uświadomienie użytkownikom
telefonów zagrożenia płynącego ze zbyt częstego korzystania z
tego typu urządzeń zarówno pod kątem zdrowotnym jak i prawnym.
Mamy nadzieję, że przeprowadzona akcja wpłynie na poprawę stosunków międzyludzkich oraz na inne
spojrzenie na wirtualny świat.
Organizatorzy: Monika Chłopik, Iwona Dalkiewicz.
Powrót do spisu treści

Plener malarski
Dodane przez admin dnia 28-05-2018 17:08

Z inicjatywy MCKSiR w ubiegłym tygodniu odbył się pięciodniowy plener malarski. Wzięło w nim udział
jedenastu artystów z północnego Mazowsza, w tym uczennica naszego liceum Agnieszka Wielgolaska.
- Malarstwem zainteresowałam się już w gimnazjum - mówi o swej pasji Agnieszka. - Jestem bardzo
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zadowolona, ponieważ była to moja pierwsza praca z użyciem farb olejnych. Nie spodziewałam się, że
efekt końcowy będzie tak dobry.
Wysoką wartość namalowanego obrazu potwierdziła również pani Katarzyna Rolka, komisarz pleneru.
Relacja wideo na TV MAZOVIA.PL
Agnieszce serdecznie gratulujemy!!!

Powrót do spisu treści

Zakończenie wystawy Bez kobiet nie byłoby Polski
Dodane przez admin dnia 30-05-2018 15:04

W dniu 24 maja oficjalnie zakończyła się wystawa "Bez kobiet
nie byłoby Polski". Przez ostatni miesiąc wystawa gościła w
Bibliotece Publicznej w Raciążu. W czwartkowe popołudnie
uczennice naszej szkoły ponownie wcieliły się w rolę kobiet,
które odegrały ważną rolę w drodze do niepodległości. Występ
obejrzała zaproszona publiczność - uczniowie oraz członkowie
lokalnych klubów seniora. Jednym z zaproszonych gości był p.
Jerzy Jaworski, który w drugiej części spotkania podzielił się
wspomnieniami z okresu II wojny światowej.
Po wakacjach kolejna impreza - powiatowy turniej siatkarski.

Powrót do spisu treści

Dzień Dziecka
Dodane przez admin dnia 05-06-2018 09:42

Słoneczna pogoda sprzyjała tegorocznym obchodom Dnia Dziecka
organizowanym przez Szkołę Podstawową w Raciążu. W plenerowej
imprezie wzięła udział również grupa uczniów z naszego liceum. We
współpracy z SP zorganizowaliśmy stoisko naukowe pod hasłem
"Plenerowe pokazy naukowe dla najmłodszych".
W czasie pokazów dzieci mogły m.in. dowiedzieć się jak przy pomocy
pompki do roweru wypompować wodę ze słoika, jak ze smartfona
zrobić mikroskop oraz w jaki sposób wykonać model prostego silnika
elektrycznego.
Naukowe pokazy plenerowe są w ostatnim czasie coraz bardziej
popularne w naszym kraju. Przykładem może być Piknik Naukowy
Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, który odbędzie się już w
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najbliższą sobotę na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Powrót do spisu treści

Wyśpiewaj swój talent
Dodane przez admin dnia 07-06-2018 21:33

Izabela Antoszewska i Sebastian Kopciński wzięli dziś udział w Powiatowym
Konkursie Piosenki Obcojęzycznej "Wyśpiewaj swój talent". Konkurs odbył się
w Zespole Szkół nr 1 w Płońsku.
Iza wykonała piosenkę angielską "The Big Bang" zespołu Rock Mafia i
zdobyła nagrodę publiczności. Sebastian zaśpiewał po niemiecku piosenkę
wokalistki Namika "Wo immer das Licht brennt".
Wspaniałe występy, wysoki poziom wokalistów - tak można podsumować
tegoroczny konkurs.
Uczestnikom serdecznie gratulujemy i pozdrawiamy.

Powrót do spisu treści

Światowy Dzień Ochrony Środowiska
Dodane przez admin dnia 11-06-2018 08:20

5 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Ochrony Środowiska.
Wszyscy jesteśmy świadomi faktu, że bez przyrody nasze życie
byłoby niemożliwe, czerpiemy z niej: tlen, wodę, pożywienie,
energię, surowce i materiały do produkcji wielu potrzebnych
nam przedmiotów i urządzeń. A wypoczynek? Czy można
wyobrazić sobie spacery, wycieczki czy też plażowanie i
pływanie w otoczeniu innym niż zielone lasy i łąki, czyste plaże,
jeziora i morza?
Celem Światowego Dnia Ochrony Środowiska jest pokazanie
znaczenia przyrody i odpowiedzialności człowieka za jej stan.
Charakter działań i inicjatyw podejmowanych w tym dniu bywa
różny, ale wszystkim w sumie chodzi o to samo: o budowanie
partnerstwa nie tylko wśród ludzi, ale także – a może nawet
przede wszystkim – między żyjącymi na naszej planecie
gatunkami. Udział w inicjatywie może wziąć każdy: wystarczy
posprzątać okolicę, posadzić drzewa czy pojechać do szkoły lub
pracy rowerem, posortować śmieci, zastanowić się, czy konieczne jest kupno nowego telefonu, czy innej
rzeczy, mimo że aktualnie posiadana rzecz spełnia dobrze swoją rolę. Zatrzymaj się więc na chwilę i
pomyśl, co Ty możesz zrobić dla przyrody.
Daniela Ambrochowicz.

Powrót do spisu treści

Śladami Wokulskiego
Dodane przez admin dnia 20-06-2018 08:53

Dnia 7 czerwca, pod opieką pani Anny Wichowskiej – Szcześniewskiej oraz
pani Edyty Obrębskiej, odbyła się wycieczka do Warszawy. Uczniowie klas 1a i
1b oraz 2a i 2b LO, odbyli spacer sladami literackiego bohatera, Stanisława
Wokulskiego. Uczniowie zwiedzili m.in. Podwale – tu Prus umieścił sklep
starego Mincla, w którym młody Rzecki uczył się fachu kupieckiego. Spacer
okazał się wspaniałą okazją do powtórzenia treści lektury. O godzinie 19:30
udaliśmy się do teatru. „ Och – Teatr” założony został przez Fundację
Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury. My mieliśmy przyjemność obejrzeć
przezabawny spektakl pt.: „ DOBRY WOJAK SZWEJK IDZIE NA WOJNĘ” , ze
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Zbigniewem Zamachowskim w roli głównej.
Po wspaniałej, kulturalnej uczcie, bezpiecznie wróciliśmy do domów.

Powrót do spisu treści

Kwalifikacje zawodowe

Dodane przez admin dnia 20-06-2018 22:42

W dniu 19 czerwca uczniowie technikum oraz szkoły zasadniczej rozpoczęli
egzaminy z kwalifikacji zawodowych.
Na wstępie odbył się egzamin pisemny z kwalifikacji T.06, E.12, E.13,
A.18, A.35 i M.20., do którego przystąpili kucharze, ślusarze, sprzedawcy,
informatycy i ekonomiści. Uczniowie w czasie 60 min. musieli wskazać
poprawne odpowiedzi w teście sprawdzającym wiedzę teoretyczną.
W pierwszym tygodniu wakacji odbędą się egzaminy praktyczne.
Wyniki egzaminów będą znane dopiero 31 sierpnia b.r.
Życzymy powodzenia!!!
Powrót do spisu treści

Za trud, za serce, za uśmiech...
Dodane przez admin dnia 22-06-2018 12:51

Rok szkolny 2017/2018 dobiegł końca. W naszej szkole był to
czas wytężonej pracy, wielu doświadczeń i sukcesów.
16 uczniów otrzymało promocję z wyróżnieniem, 5 uczniów
osiągnęło 100% frekwencję na zajęciach szkolnych, dwie
najlepsze uczennice, Karolina Kowalewska i Weronika Wójtewicz,
zostały zgłoszone do programu stypendialnego Prezesa Rady
Ministrów.
Koniec roku szkolnego, to również koniec pewnego etapu
związanego z zarządzaniem naszą placówką.
Na emeryturę odchodzi obecna dyrektor p. Alicja Mazurowska.
Nowym dyrektorem szkoły od 1 lipca zostaje p. Dorota
Rubinkowska.
Na dzisiejszej uroczystości nie zabrakło więc wielu ciepłych słów
podziękowań i życzeń ze strony przedstawicieli Zarządu Powiatu
Płońskiego, Rady Rodziców, nauczycieli i uczniów.
Pani Alicja Mazurowska funkcję kierowniczą pełniła najpierw w
Zespole Szkół Zawodowych przy ulicy Kilińskiego 12, a od roku
szkolnego 2006/2007 w obecnie użytkowanym obiekcie. Jako
dyrektor i nauczyciel często podkreślała, że w pracy
nauczycielskiej ważny jest spokój i równowaga, co w czasach
współczesnych jest niezwykle ważne. W swoim dzisiejszym
wystąpieniu powiedziała:
Szanowni goście, rodzice i pracownicy. Drodzy uczniowie.
Rok szkolny 2017/2018 dobiegł końca. Mamy za sobą 10 miesięcy wytężonej pracy. Uczniowie, którzy w
większości solidnie na swoje sukcesy pracowali i nauczyciele, którzy pomagali uczniom te sukcesy
osiągać. Wszyscy doczekali się zasłużonego wypoczynku.
(...)
Dla mnie osobiście koniec tego roku szkolnego jest końcem mojej pracy zawodowej, ponieważ od 1 lipca
zaczynam najdłuższe wakacje w życiu ( i mam nadzieję, że będą naprawdę długie), ponieważ z tym
dniem przechodzę na emeryturę.
Odejście na emeryturę traktuję jako coś oczywistego. Coś się zaczyna, coś się kończy. Odchodzi stare,
przychodzi nowe.
Każdy człowiek jest cząstką jakiejś wspólnoty i we wspólnocie jest jego siła. Przynależałam do wspólnoty
tej szkoły przez prawie 50 lat. Najpierw przez 4 lata jako uczennica tutejszego liceum
ogólnokształcącego, potem po przerwie przeznaczonej na studia, przez 23 lata jako nauczyciel, przez 4
lata jako wicedyrektor, a przez ostatnie 17 lat jako dyrektor.
Praca z ludźmi, szczególnie młodymi, to dobra szkoła życia. Zawsze ją lubiłam i nie wyobrażałam sobie
innej. Dzisiaj ogarniam myślami wszystkich, z którymi zetknęłam w tej szkole. Ogarniam myślami wiele
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sytuacji, które zdarzyło mi się tu przeżyć.
Spośród wielu pięknych słów wybieram w tej chwili słowo dziękuję!
Dziękuję wszystkim razem i każdemu z osobna za wszystko co stało się naszym wspólnym udziałem.
Szkoła należy do struktury samorządowej, dlatego dziękuję dziś władzom powiatu płońskiego na czele z
P. Starostą Andrzejem Stolpą i wicestarostą Anną Dumińską Kierską. Dziękuję także poprzednim
starostom, z którymi dane mi było pracować p. Kazimierzowi Dąbkowskiemu i p. Janowi Mączewskiemu.
Podziękowania za bardzo konstruktywną współpracę składam również p. Pawłowi Dychto, naczelnikowi
wydziału oświaty starostwa powiatowego w Płońsku. Dziękuję przedstawicielom powiatu, którzy
uczestniczą w dzisiejszej uroczystości.
Zwracam się teraz do moich najbliższych współpracowników: nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych. To wy towarzyszyliście mi w codziennej pracy i najbardziej mnie
wspieraliście. Każdy sukces i każde dobro, ale też każde niepowodzenie były naszym wspólnym udziałem
- naszą radością lub naszym zmartwieniem. Razem budowaliśmy wizerunek naszej szkoły, dobry
wizerunek. Dziękuję wszystkim za wsparcie i często serdeczność. Dziękuję wszystkim pracującym
obecnie i tym, którzy pracowali w tej szkole wcześniej.
Dziękuję swoim poprzednim dyrektorom: p. Norbertowi Szelągowskiemu i p. Józefowi Wyrwałowi, za to,
że mnie kiedyś docenili. Dziękuję swojemu wieloletniemu zastępcy p. Hannie Wyrczyńskiej za pełną
zaangażowania pracę na rzecz naszej szkoły.
Zwracam się również do młodzieży. Od młodych, przez te wszystkie lata uczyłam się ciągle od nowa
rozumienia współczesnej młodzieży. To młodzi zarażali mnie swoim entuzjazmem oraz ciekawością
świata. Uczniowie sprawiają, że nauczyciele czują się potrzebni.
Na ręce obecnych tutaj przedstawicieli Rady Rodziców przekazuję podziękowanie wszystkim rodzicom,
którzy kiedykolwiek powierzyli swoje dzieci pod opiekę moją i mojej szkoły.
Sytuacje i wydarzenia z życia szkoły przesuwają mi się przed oczami jak obrazy. Ale to już było. Kolejne
etapy życia się kończą, ale zaczyna się coś nowego. Trafnie Wisława Szymborska napisała, iż „księga
zdarzeń zawsze otwarta w połowie”. Jestem przekonana, że wiele dobrych zdarzeń jest przede mną.
Warto pielęgnować dobre wspomnienia, ale warto próbować nowego.
Wszystkim Państwu i wszystkim uczniom raz jeszcze za wszystko dziękuję i składam najlepsze życzenia.
Pracownikom życzę, by praca w szkole na różnych stanowiskach dawała spełnienie zawodowe.
Mojej następczyni p. Dorocie Rubinkowskiej, która mnie od lipca zastąpi, życzę, by się realizowała na
stanowisku dyrektora tej szkoły, by jej wysiłki i starania spotkały się z ludzką wdzięcznością i uznaniem,
a jej samej dawały satysfakcję. Jestem przekonana, że mnie godnie zastąpi.
Młodzieży życzę wielu szkolnych sukcesów i osobistego szczęścia, a naszej szkole – nieustannego rozwoju
na wielu płaszczyznach.
Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w innych okolicznościach.
Za trud, za serce, za uśmiech... DZIĘKUJEMY!!!
Powrót do spisu treści

Wyniki matur 2018
Dodane przez admin dnia 03-07-2018 10:42

Dziś maturzyści w całym kraju poznali wyniki z matury 2018. Dobry wynik to
przepustka na dobre studia. Gorszy wynik lub nie dość dobry zawsze można
poprawić w przyszłym roku. Ci, którzy nie zdali mają szansę już w sierpniu na
poprawienie matury.
Do matury poprawkowej będą mogli przystąpić absolwenci, którzy w maju
przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz do co najmniej
jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego i nie zdali tylko z jednego
przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej lub w części ustnej.
Deklaracje na poprawki należy składać do 10 lipca w sekretariacie szkoły.
Egzamin odbędzie się 21 sierpnia o godz. 9.00.
A jak zdali maturę nasi absolwenci? Otóż do matury w tym roku przystąpiło 76 uczniów (53 z liceum i 23
z technikum).
W liceum zdawalność wyniosła 96%, w tym język polski 100%, matematyka 98%, język angielski 98%.
W technikum zdawalność wyniosła 61%, w tym język polski 96%, matematyka 71%, język angielski
92%.
Wszystkim, którzy odnieśli sukces GRATULUJEMY!!!
Powrót do spisu treści
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Wyniki egzaminów zawodowych
Dodane przez admin dnia 31-08-2018 20:00

31 sierpnia zostały przesłane do szkół oficjalne wyniki
egzaminów z kwalifikacji zawodowych, które uczniowie zdawali
w czerwcu.
Do egzaminu w naszej placówce przystąpili uczniowie technikum
(technik informatyk - klasa 2 i 3 oraz technik ekonomista - klasa
3) i szkoły branżowej (trzecie klasy ślusarz, kucharz i
sprzedawca).
Jak mówią uczniowie, egzaminy wcale łatwe nie były, choć
uzyskane wyniki są na bardzo wysokim poziomie.
W rozszerzonej treści wiadomości prezentujemy zdawalność w poszczególnych kwalifikacjach, do których
uczniowie podchodzili po raz pierwszy....
Technik ekonomista, A.35 - cz. teoretyczna - 100%, cz. praktyczna - 100%
Technik informatyk, E.12- cz. teoretyczna - 80%, cz. praktyczna - 100%
Technik informatyk, E.13- cz. teoretyczna - 100%, cz. praktyczna - 100%
Ślusarz, M.20 - cz. teoretyczna - 100%, cz. praktyczna - 91%
Kucharz, T.06 - cz. teoretyczna - 91%, cz. praktyczna - 100%
Sprzedawca, A.18 - cz. teoretyczna - 100%, cz. praktyczna - 75%
Uczniom oraz nauczycielom przygotowującym do egzaminów GRATULUJEMY!!!
Powrót do spisu treści
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