
 

 

Uczennice  Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie stypendystami 

„Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych” 

 

 

 

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 3 uczennice naszej szkoły otrzymało stypendia 

w ramach „Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych”. Stypendyści  

w ramach otrzymanego stypendium realizują Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, pod opieką 

swoich opiekunów dydaktycznych. 

 

Stypendystkami zostały uczennice: 

 Aneta Brzostowicz,  opiekun dydaktyczny mgr Katarzyna Anioł, 

 Małgorzata Tomporowska, opiekun dydaktyczny mgr Piotr Więcław, 

 Kamila Zdral, opiekun dydaktyczny mgr inż. Halina Myśliwiec. 



Kamila Zdral, uczennica IV klasy technikum w zawodzie technik logistyk. W II i III klasie osiągnęła 

najwyższą średnią ocen w szkole. W roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 otrzymała Stypendium Prezesa 

Rady Ministrów. Interesuje się przedmiotami związanymi z kształceniem zawodowym, a poza nimi także 

astronomią, literaturą oraz amatorskim nagrywaniem filmów - jedna z jej prac została opublikowana na stronie 

szkoły. W przyszłości planuje studiować logistykę na Politechnice Rzeszowskiej na Wydziale Zarządzania. 

Jest finalistką XII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Natomiast w V i VI edycji Olimpiady Spedycyjno-

Logistycznej reprezentowała Ekonomik w etapie okręgowym.  

 



Małgorzata Tomporowska uczennica klasy IV kształcącej się w zawodzie technik ekonomista. W wolnym 

czasie uczennica udziela się w Stowarzyszeniu AKTYWNI Korab oraz w Katolickim Stowarzyszeniu 

Młodzieży. Uczennica ma wiele pasji. Najwięcej czasu poświęca nauce, ale znajduje również czas na czytanie 

książek, wyszywanie, pieczenie oraz interesuje się fotografią analogową. Małgosia uwielbia podróżować i 

odkrywać nowe miejsca. Po maturze planuję rozpocząć studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 

w  dalszym ciągu kontynuować działalność w wolontariacie.  

 



Aneta Brzostowicz uczennica klasy III kształcąca się w zawodzie technik ekonomista. Jej pasją jest sport w 

szczególności bieganie. W wolnych chwilach lubi czytać książki oraz  oglądać komedie. W przyszłości 

chciałaby podjąć studia na kierunku finanse i rachunkowość. Aneta zdała egzamin zawodowy, uzyskując 

certyfikat kwalifikacji zawodowej. Uczennica pełni funkcję skarbnika w szkolnym Samorządzie 

Uczniowskim. 
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