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Akcja „Góra Grosza”

W ramach akcji „Góra Grosza” przekazano środki pieniężne 
na cele społeczne. 

W akcję włączyła się szczególnie klasa III C – serdeczne 
podziękowania.  



Wyjście do Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku – 27.02.2018r.

Klasa IV A zwiedzała muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Uczniowie poszerzali wiedzę dot. narodzin nazistowskich Niemiec,
faszystowskich Włoch oraz komunistycznego Związku
Radzieckiego.







KONFERENCJA SZKOLENIOWA 
„WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH”

06 marca 2018r. W Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku
odbyła się międzynarodowa konferencja „Współpraca Samorządów
Uczniowskich UE”. Na konferencję przybyła młodzież z 12 europejskich
państw, która dzieliła się wiedzą i działaniami samorządów
uczniowskich. OBESSU to organizacja, która zrzesza samorządy
uczniowskie w Europie. Polska zabiega o włączenie się do w/w
organizacji. Naszą szkołę reprezentował M. Bartnicki z kl. I B
technikum hotelarskiego wraz z opiekunem SU.





Zajęcia z doradztwa zawodowego.

W ramach współpracy z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej 
w Gdańsku odbyły się zajęcia dot. rynku pracy. 

W zajęciach uczestniczyła klasa III A, III M, III L oraz II A.



Udział w programie
„Kultura Bezpieczeństwa”

W trosce o bezpieczeństwo młodych pracowników, którzy ulegają wypadkom
znacznie częściej niż osoby o dłuższym stażu zatrudnienia, Państwowa Inspekcja
Pracy skierowała dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kolejną edycję
programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa”.

ZSGH w Gdańsku od kilkunastu lat realizuje w/w program propagowany przez
Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku.



Kodeks Postaw Patriotycznych
6 marca 2018 r. Samorząd Uczniowski przy ZSGH w Gdańsku z opiekunem

p. E. Mandat opracował jednolity kodeks postaw patriotycznych.

Kodeks został również przygotowany w formie plakatu i od kwietnia br.
umieszczono w sali 105.





Kontynuacja zajęć z doradztwa 
zawodowego

17 maja 2018r. odbyły się kolejne zajęcia związane z rynkiem pracy.

Doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w
Gdańsku przeprowadził pogadanki w klasie III N, II L, II F oraz I C/L.



Uroczyste zakończenie roku szkolnego
dla klas IV.





Matura 2018

Od 9 -24 maja br. wpieraliśmy maturzystów, pełniąc dyżury na
korytarzu ZSGH, podczas egzaminów maturalnych pisemnych oraz
ustnych.

Dyżurowali przedstawiciele klasy I A, I C/L oraz II L.



Realizacja programu
„Kultura Bezpieczeństwa”

7 czerwca br. odbyły się zajęcia za zakresu prawa pracy – rodzaje umów o 
pracę, obowiązki stron umowy o pracę oraz współczesne formy świadczenia 
pracy. 

Zajęcia poprowadził Inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku w 
klasie III A,III K oraz III L.



Życzymy bezpiecznych i udanych wakacji.

Opracowała: Elżbieta Mendat – opiekun SU


