Relacja z Dni Otwartych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie
W dniach od 24 od 25 kwietnia w ZSE w Staszowie odbyły się doroczne dni otwarte szkoły. Nie obyło
się bez wielkiej pompy i fajerwerków. Wszystko to, by zachęcić przyszłych uczniów dotychczasowych
klas 3-gimnazjalnych i ósmoklasistów. Ten podwójny rocznik okazał się ogromnym wyzwaniem
zarówno dla organizacji dni otwartych, jak i przygotowania wystarczającej ilości miejsc na rok szkolny
2019/20. My oznajmiamy z dumą, że podołaliśmy tym zadaniom! Nasza impreza, która miała przede
wszystkim charakter promocyjny świetnej oferty edukacyjnej, rozpoczęła się w środę, 24 kwietnia
o godzinie 9. Po przyjeździe zaproszonej i głównie chętnej młodzieży z zaprzyjaźnionych i okolicznych
szkół, wszystkich zaproszono do klas i pracowni, gdzie uczniowie ZSE przygotowali wiele
niespodzianek dla swych młodszych kolegów i koleżanek. Poszczególni nauczyciele zachęcali gości do
aktywnego zapoznania się z budynkiem placówki, planowanymi przyszłorocznymi klasami, bazą
dydaktyczną i co najważniejsze, z przyjazną atmosferą, panującą w szkole! Oddano grupy w ręce
oddelegowanych do oprowadzania przewodników. Wyruszyli w najciemniejsze zakamarki szkoły, by
ukazać prawdziwość słów nauczycieli i uczniów. Przebiegało to niezwykle sprawnie, choć nie obyło się
bez małych problemów komunikacyjnych. Młodzież poznała wyposażenie sal, w których przyjdzie być
może im się uczyć, niespotykanie uprzejmych nauczycieli, którzy, miejmy nadzieję, zarażą ich pasją
nauki i samodoskonalenia. W między czasie przedstawiciele klas gastronomicznych częstowali
wykonanym przez siebie ciastem i napitkiem. Każdy uczeń miał czas na indywidualne zapoznawanie
się ze stoiskami przedmiotowymi „Ekonomika”. Wszyscy chętni mieli możliwość bycia poddanym
próbom smaku, wypróbowania sprzętu komputerowego, konsultacji w recepcji hotelu czy
spróbowania sztuki carvingu. Można by pokusić się o stwierdzenie, że pierwszy dzień zachęcania i
goszczenia roczników ’03 i ’04 przebiegł nadzwyczaj udanie. Zakończył się o godzinie 13. Drugi dzień,
25 kwietnia, również obfitował w najrozmaitsze formy aktywizacji młodych ludzi do wyboru właśnie
ZSE w Staszowie jako szkoły ponadgimnazjalnej czy ponadpodstawowej. Wyglądał bardzo podobnie
do poprzedniego, z małą różnicą. Oczywiście mam tu na myśli przybycie tych, którzy jeszcze nas nie
odwiedzili.

Podczas trwania obu dni z powodzeniem zaprezentowano propozycję kształcenia w

naszych murach szkolnych. Dostarczyło to wszystkim zebranym wiele zabawy, satysfakcji, radości czy
spełnienia. Angażując się w taką wielką imprezę, jaką niewątpliwe były dni otwarte, uczniowie naszej
szkoły pokazali przywiązanie, z jakim podchodzą do nauki w tej szkole, ale też ogromne poczucie
humoru, odpowiedzialności, obowiązkowość i zaangażowanie. Bez was, droga młodzieży „Ekonomika”
nie było by tej szkoły! Należą wam się słowa podziękowania i wdzięczności, bo odwaliliście kawał
dobrej roboty! Dziękujemy również naszym gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, o którą
tak zabiegaliśmy. Przybyli do nas tłumnie uczniowie z kilkunastu szkół podstawowych i gimnazjów.
Wpadło do nas ponad 400 osób! Ta niebagatelna liczba robi wrażenie i dobrze rokuje w procesie
rekrutacji. Cześć i chwała Wam za bytność na naszych dniach otwartych!

