
Szczególne miejsce zajmuje w SE-H wolontariat. Mło-
dzież chętnie wspiera inicjatywy społeczne, stają się 
CHAMPIONAMI tworząc zespół wolontariuszy niosąc 
wsparcie dla osób wykluczonych, porzuconych, chorych, 
biednych, jesteśmy Szkołą Społecznie Wrażliwą.

każdego wyścigu warto pamiętać słowa Michaela Monta-
igne’a: Nie najważniejsze jest kto pierwszy dopadnie do 
mety, ale jak(ą) przebędzie drogę. Nasze działania 
zostały docenione podczas Tygodnia Wolontariatu 2018 
odbywającego się na bursztynowym stadionie w Gdań-
sku. Otrzymaliśmy główną nagrodę w kategorii „Wolon-
tariat Szkolny”. Posiadamy także tytuł( Szkoła Społecz-
nie Wrażliwa, który przyznano nam w konkursie organi-
zowanym przez Radę Miasta Gdańska w kategorii 
„Nowe Inicjatywy”.

BYĆ CHAMPIONEM daje wiele satysfakcji, ale podczas 
- honorowych dawców krwi PCK,
- Hospicjum im.Ks.E.Dutkiewicza 
  w Gdańsku 
- przygotowywaniu paczek 
  świątecznych dla dzieci i seniorów 
- pomocy w wielu zbiórkach 
  żywnościowych ramach Caritas,
- zbieraniu plastikowych nakrętek 
- zbieraniu paczek z przyborami szkoln.
- zbieraniu żywności dla zwierząt z oko-

CYKLICZNIE UCZESTNICZYMY W DZIAŁANIACH
licznych schronisk
- wspieraniu osób starszych 
  z naszej dzielnicy 
- projekty społeczne skierowane 
  do seniorów (e-senior)
- akcjach charytatywnych,
- akcjach sprzątania dzielnicy 
  "Godzina dla Gdańska" 
  i wiele innych.

W sferze artystycznej realizują się Ci, dla których ważną 
wartością jest piękno. Dwie uczennice, ceniące piękno 
słowa, osiągnęły wielki sukces w Międzynarodowym 
Konkursie Literackim(( (Berlin ) „ Młodzież pisze wiersze”. 
W roku 2019 Natalia Dojczman zajęła III miejsce w kon-
kursie na wiersz autorski w języku polskim. Rok później  
do Natalii dołączyła Kinga Stolarczyk i obie zajęły ex 
equo II miejsce.( Inne działania artystyczne widać pod-
czas kiermaszy - różne przedmioty ozdobione techniką 
decupage często cieszyły oczy na korytarzach szkoły.
Najwyższe osiągnięcia naukowe od 2005 roku wieńczo-
ne są Nagrodą im. Macierzy Szkolnej. Otrzymuje ją 
absolwent SE-H, który ma najlepsze wyniki w całym 
cyklu nauczania. Galeria szczególnie uzdolnionych i 
pracowitych jest bogata. Co roku w szkole jest przyzna-
wany także tytuł Calos Caghatos, który łączy w sobie 
pierwiastek dobra, piękna i sportu.

Sukcesów małych i dużych w naszej 
szkole jest sporo. Staramy się na bieżą-
co promować utalentowanych uczniów, 
ich pasje i zainteresowania. Pieczołowi-
cie dokumentujemy każde choćby 
najmniejsze osiągnięcie. Nasi uczniowie 
biorą także udział w wielu projektach 
zawodowych o tematyce ekonomicznej i 
handlowej dzięki którym rozwijają swój 
warsztat pracy w Polsce i za granicą.
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MAMY MOC ZMIENIANIA ŚWIATA

NASZE MAŁE I DUŻE
SUKCESY
KUFER WSPOMNIEŃ CDN...

ZNÓW ZA ROK
MATURA

95-lat istnienia szkoły, to transfor-
macja zawodów oraz coroczny cykl 
szkolnej rzeczywistości w szkole 
średniej. Tegoroczni maturzyści, 
idąc w ślad za ubiegłorocznym rocz-
nikiem zdają egzamin maturalny, 
który wyjątkowo wyraziście stał się 
egzaminem dojrzałości. Zdalne 
nauczanie wymagało od maturzy-
stów szczególnej samo dysycypliny, 
zaangażowania w proces nauki oraz 
odpowiedzialności za podejmowane 
decyzje. Obecnie SE-H kształci w 
trzech zawodach: technik ekonomi-
sta, technik handlowiec oraz technik 
rachunkowości. Jak kiedyś wyglądał 
egzamin maturalny możecie zoba-
czyć na zdjęciach poniżej.


