Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Drodzy Gimnazjaliści,

Kto z Was nie słyszał o „Ekonomiku”? W powiecie skarżyskim nie ma chyba nikogo, kto nie miałby
w rodzinie absolwenta naszej szkoły. A i w powiatach sąsiednich nie jest to rzadki przypadek. Fakt ten nie dziwi:
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku- Kamiennej jest bowiem szkołą z 88-letnią
tradycją i wieloma sukcesami na koncie. Nie spoczywamy jednak na laurach: inspiruje nas działanie, w którym
koncentrujemy się na innowacyjnym rozwoju i pracy na rzecz młodzieży, czego najlepszym dowodem jest
Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcznika Perspektywy 2016, w którym zajęliśmy
zaszczytne pierwsze miejsce w grupie techników w powiecie skarżyskim, w województwie natomiast
uplasowaliśmy się na siódmej pozycji. Ten sukces cieszy i jednocześnie daje motywację do dalszej pracy.
Tym bardziej, że w ubiegłorocznym rankingu również byliśmy na identycznej pozycji.
Główne profile kształcenia są w naszej szkole od lat związane z informatyką, finansami
i usługami. Oferujemy naukę w zawodach:
 technik ekonomista
 technik informatyk
 technik hotelarstwa
 technik organizacji reklamy
 technik handlowiec
 technik spedytor
Nasza oferta jest stała, ściśle związana z potrzebami rynku pracy. Nie staramy się podążać za sezonową
modą i nie zmieniamy naszej oferty co kilka lat, bo nie musimy tego robić. Branże ekonomiczna, informatyczna,
hotelarska, handlowa niezmiennie poszukują pracowników, nie brak ofert również w branży reklamowej.
Proponowane przez nas profile kształcenia gwarantują więc stabilne perspektywy pracy nie tylko na rynku
lokalnym, ale także w całym kraju i poza jego granicami. Z drugiej strony nie pozostajemy obojętni na
pojawiające się nowe potrzeby i możliwości, stąd też – uwzględniając dynamiczny rozwój transportu jako gałęzi
gospodarki – postanowiliśmy poszerzyć w ubiegłym roku naszą ofertę o nowy kierunek, jakim jest technik
spedytor.
Uwzględniając rozwój zainteresowań uczniów wprowadzamy dla każdego kierunku innowacje
pedagogiczne. Jest to nowatorskie rozwiązanie programowe, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Jako
jedyna szkoła w powiecie drukujemy w 3D!
Choć w codziennej pracy skupiamy się na sprawach bieżących i rozwiązywaniu aktualnych problemów,
nie zapominamy także o tym, co nas ukształtowało: prawie dziewięćdziesięciu latach historii naszej szkoły.
Regularnie, co pięć lat, organizujemy uroczyste jubileusze skłaniające do refleksji i dające okazję do wspomnień
oraz pochylenia się nad dorobkiem byłych pracowników i uczniów szkoły. Przed trzema laty obchodziliśmy
hucznie Jubileusz 85- lecia istnienia Szkół Ekonomicznych i było to prawdziwe święto naszej szkoły, celebrowane
w gronie licznie zgromadzonych gości: przedstawicieli władz lokalnych i oświatowych, dyrektorów

www.zseskarzysko.ehost.pl
e-mail skarzyskozse@poczta.fm
tel. 41 2538672

zaprzyjaźnionych szkół, kadry pedagogicznej, absolwentów, rodziców i uczniów, jednym słowem: przyjaciół
„Ekonomika”.
Ukształtowała nas historia, zatem na co dzień staramy się pracować tak, aby sprostać standardom
wyznaczonym przez poprzedników. Jesteśmy technikum więc jednym z naszych priorytetów jest wysoki poziom
kształcenia zawodowego, w tym także praktycznego, zarówno w kraju, jak i za granicą. Jesteśmy absolutnym
liderem w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej w ramach programów „Leonardo da Vinci – uczenie się
przez całe życie” , „Erasmus+”, Priorytet IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Dzięki funduszom europejskim oferujemy cały szereg projektów mających na celu podnoszenie
kompetencji zawodowych uczniów. Dzięki środkom unijnym jesteśmy w stanie zaproponować uczniom dodatkowe
zajęcia zawodowe (np. kurs grafiki komputerowej, przedsiębiorczości, barmański i inne), wyjazdy edukacyjne do
firm i hoteli, płatne staże dla uczniów, praktyki zagraniczne w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Dzięki unijnym
dotacjom stale wzbogacamy również bazę dydaktyczną szkoły Na kształcenie zawodowe, przede wszystkim
praktyki zagraniczne, pozyskaliśmy dotychczas z UE ponad 900 000 Euro. I nie zamierzamy na tym poprzestać!
Jesteśmy bowiem zdania, że wymierne korzyści wynikające dla uczniów z uczestnictwa w praktykach
zagranicznych są nie do przecenienia. Mają oni okazję pracy, tudzież realizacji własnych projektów w firmach
zagranicznych, gdzie mogą zweryfikować i poszerzyć zarówno swe umiejętności zawodowe, jak i językowe.
Podczas praktyk realizują także bogaty program turystyczno- kulturalny w odwiedzanych miejscach, czego
skutkiem jest nabyta znajomość realiów życia w Niemczech i Anglii. Co ważne, przy okazji uczą się
samodzielności i odpowiedzialności. A dodatkowy bonus stanowi zdobycie „Europassu”, certyfikatu
potwierdzającego odbycie praktyki zagranicznej, wystawianego w wersji polsko i anglojęzycznej,
a uznawanego przez pracodawców w całej Europie.
To właśnie wysoki poziom kształcenia praktycznego, uzyskiwany dzięki uczestnictwu w praktykach
zagranicznych i projektach unijnych oraz dzięki umiejętnościom i zaangażowaniu wysoko kwalifikowanej kadry
pedagogicznej, nauczycieli przedmiotów zawodowych naszej szkoły umożliwiają naszym uczniom osiąganie
bardzo dobrych wyników na egzaminach z przygotowania zawodowego. Uzyskany poziom zdawalności
egzaminów zawodowych w naszej szkole został uwzględniony w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Perspektywy
2015 i 2016. Cieszymy się również z dobrych wyników egzaminu maturalnego w naszej szkole, staramy się
bowiem zachęcać i motywować do przystąpienia do matury i egzaminu z przygotowania zawodowego wszystkich
uczniów – nie tylko tych z samymi piątkami i czwórkami na świadectwie. I – co jest dla naszej kadry szczególnie
satysfakcjonujące – taka strategia przynosi efekty.
„Ekonomik” jest także od lat Szkołą Olimpijską. Młodzież szczególnie chętnie bierze udział
w olimpiadach związanych z przyszłym zawodem i to właśnie w nich odnosi znaczące sukcesy. Co roku uczennice
i uczniowie naszej szkoły uczestniczą w

Olimpiadzie Wiedzy o Bankach, Olimpiady Przedsiębiorczości,

Olimpiady Ekonomicznej, Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej oraz Turnieju Wiedzy i Umiejętności HandlowoMenadżerskich. Wielu z nich kontynuuje naukę w uznanych uczelniach w kraju i za granicą. W bieżącym roku
szkolnym mamy już 11 finalistów w ogólnopolskim finale Olimpiady Wiedzy o Bankach (finał 13-15.03.2016 r.)

www.zseskarzysko.ehost.pl
e-mail skarzyskozse@poczta.fm
tel. 41 2538672

Nasza szkoła stawia na rozwijanie zainteresowań, zdolności i kreatywności uczniów. Staramy się
każdemu z nich stworzyć warunki do optymalnego rozwoju we własnym stylu i własnym tempie. Motywujemy ich
do pracy stosując z jednej strony wzmacnianie pozytywne: zachęcamy do wysiłku, nagradzamy i tworzymy
przyjazną, pozbawioną stresu atmosferę, z drugiej zaś tworząc warunki do aktywnej samorealizacji. Na obu
płaszczyznach przynosi to efekty. Dzięki miłej, przyjaznej atmosferze uczniowie nie czują się sfrustrowani
i zniechęceni, nie mają więc skłonności do zachowań agresywnych; stąd też nasza szkoła już od lat jest szkołą
bez przemocy. Ponieważ w murach „Ekonomika” spotykają się barwne indywidualności z wyraźnie artystycznym
zacięciem (przyszli graficy i specjaliści z branży reklamowej), ukierunkowani bardziej na przedmioty ścisłe
ekonomiści i informatycy oraz obdarzeni świetnym zmysłem organizacyjnym i biegli w relacjach
interpersonalnych hotelarze, młodzież w konsekwencji uczy się tolerancji i akceptacji innych postaw.
Aby nasi uczniowie mogli nieskrępowanie rozwijać swą kreatywność, umożliwiamy im udział
w licznych konkursach, przedstawieniach, zawodach sportowych, zachęcamy do pracy w kołach zainteresowań
i organizacjach społecznych, angażujemy w przygotowanie imprez szkolnych i międzyszkolnych. W szkole działa
Klub Europejski, Koło Wolontariatu, Koło PCK, prężnie działają sekcje sportowe. Co roku odbywają się rozmaite
konkursy: języka angielskiego i języka niemieckiego, wiedzy o krajach UE, bankowy, recytatorski czy
matematyczny. Spośród nich wszystkich najdłuższą tradycję ma Powiatowy Konkurs Informatyczny, który w 2016
roku odbędzie się już po raz czternasty, a który organizowany jest na dwóch poziomach: dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych oraz dla uczniów gimnazjum. Dużą popularnością cieszą się również spotkania historyczne.
Każdego roku mają miejsce uroczyste obchody Dnia Patrona szkoły, Mikołaja Kopernika. Ich punktem
kulminacyjnym jest spotkanie dyrekcji, kadry i młodzieży, prezentacja programu artystycznego przygotowanego
specjalnie na tę okazję, rozstrzygnięcie wcześniej przeprowadzonych konkursów oraz wręczenie dorocznej
nagrody „Kopernika Ekonomika”, przyznawanej uczniowi o największych zasługach dla szkoły, odnoszącemu
sukcesy w jej murach, jak również reprezentującemu ją na zewnątrz. W bieżącym roku szkolnym z okazji Dnia
Patrona zorganizowaliśmy Festiwal Piosenki Magicznej.
Szkoła ma świetną lokalizację w ścisłym centrum miasta oraz dobre zaplecze dydaktyczne,
systematycznie wzbogacane o nowoczesne środki wspomagające procesy dydaktyczne. Dysponujemy czterema
nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, jak również pracowniami multimedialnymi, przestronną salą
gimnastyczną i dobrze wyposażoną siłownią. Budynek szkolny został w 2010 roku poddany termomodernizacji,
a opiekunowie pracowni, wychowawcy i młodzież bardzo starają się o atrakcyjną i przyjazną aranżację
poszczególnych sal lekcyjnych.

Serdecznie zapraszamy
Dyrektor Szkoły
mgr Jolanta Nowicka
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Rok szkolny 2016/2017
Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów
Technikum Nr 2







technik ekonomista
technik informatyk
technik hotelarstwa
technik handlowiec
technik organizacji reklamy
technik spedytor (nowość)
Oferta edukacyjna dla dorosłych

Policealna Szkoła (nabór luty, sierpień)





technik rachunkowości – 2 lata
technik administracji – 2 lata
technik bhp – 1,5 roku
florysta – rok

3- letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (nabór luty, sierpień)
Kursy kwalifikacyjne dla dorosłych w zawodach:







technik ekonomista
 technik rachunkowości
technik informatyk
 technik administracji
technik hotelarstwa
 technik bhp
technik handlowiec
 florysta
technik organizacji reklamy
technik spedytor (nowość)
U nas wszystkie kierunki są dobre!
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