SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ROK SZKOLNY 2014/2015

Działania SU w poszczególnych miesiącach:
WRZESIEŃ 2014
 Kiermasz używanych podręczników
Kiermasz odbywał się w dniach 8 – 9 września 2014 w sali 31 w czasie przerw. Uczniowie
chcący sprzedać swoje podręczniki dostarczyli je do opiekuna SU, który był organizatorem.
Odsprzedawane były tylko podręczniki znajdujące się w szkolnym wykazie aktualnych
podręczników, a ich ceny uwzględniały również stopień zużycia. Z kiermaszu skorzystało
kilkunastu uczniów, zarówno kupujących jak i sprzedających.
ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie o kiermaszu

 Wybory opiekuna SU
W dniu 18. września odbyły się wybory opiekuna Samorządu. Po raz drugi został nim pan
Karol Sieńko – nauczyciel matematyki, który uzyskał poparcie prawie 65% uczniów.

 Akcja „Samorządy mają głos”
Szkoła wzięła udział w akcji „Samorządy mają głos” zorganizowanej przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej, w ramach której zorganizowane zostały szkolne demokratyczne wybory do
władz Samorządu Uczniowskiego. Projekt realizowany był pod Honorowym Patronatem
Ministra Edukacji Narodowej.
Opiekun SU opracował zasady wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego. Kandydować
mogli uczniowie klasy drugiej lub trzeciej, którzy spełniali łącznie następujące warunki:
osiągnęli w ubiegłym roku szkolnym dobre wyniki w nauce – średnia ocen co najmniej 4,0,
mieli co najmniej dobrą ocenę z zachowania, cieszyli się dobrą opinią wśród kolegów
i nauczycieli. Kandydaci do władz SU musieli przedstawić opiekunowi SU do dnia 19.
września 2014 kartę zgłoszenia zawierającą m.in. listę co najmniej 10 osób (uczniów
gimnazjum) popierających kandydata oraz opinię wychowawcy klasy. Zgłosiło się 6
kandydatek, które od dnia 22. września rozpoczęły kampanię wyborczą – przedstawiły swoje
programy w formie plakatów. W dniu 25. września odbyła się debata. Kandydatki
przedstawiły się i mogły powiedzieć kilka słów o sobie, zaprezentowały swoje programy
wyborcze. Organizatorki szkolnych wyborów – uczennice klasy trzeciej biorące udział
w projekcie – zadawały kandydatkom pytania, które wcześniej skonsultowały z nauczycielką
wiedzy o społeczeństwie. Padało również wiele pytań o konkretne założenia programów

wyborczych kandydatek, o to w jaki sposób wyobrażają sobie one ich realizację. Następnie
każdy przebywający w sali mógł zadawać własne pytania. Dyskusja była gorąca i owocna.
Debatę moderował opiekun SU - pan Karol Sieńko. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze
i umożliwiło społeczności uczniowskiej bardziej szczegółowe zapoznanie się z wizjami
działania poszczególnych kandydatek. Zespół złożony z uczennic klasy trzeciej przygotował
urnę wyborczą, skserował karty wyborcze, które zostały opatrzone pieczęcią szkoły.
Rozwieszono plakaty profrekwencyjne otrzymane pocztą od CEO.
W dniu 30. września 2014 pracownia matematyczna nr 31 zmieniła się w lokal wyborczy,
który otwarto godzinie 7:45. Uczniowie mogli odczuć klimat jaki towarzyszy wyborom. Sala
wyposażona była w specjalnie przygotowaną urnę, która mogła pomieścić wszystkie
wrzucone karty do głosowania. Nie zabrakło też parawanów zapewniających tajność
głosowania. Miejsca za osłonami wyposażone były w przybory do pisania oraz plakaty
informujące o sposobie głosowania. Nad sprawnym przebiegiem wyborów czuwała powołana
komisja wyborcza (zespół projektowy). Porządek zapewniał ochroniarz – Dominika z klasy
IIB. Wyborcy, którzy przychodzili do lokalu w czasie przerw otrzymywali opieczętowaną
kartę do głosowania. Potwierdzali ten fakt własnoręcznym podpisem przy nazwisku na liście
wyborców przy stoliku komisji. Następnie w warunkach zapewniających dyskrecję oddawali
swój głos i kartę wrzucali do urny. Głosowanie zakończono o godzinie 13:45. Komisja
otworzyła urnę i przystąpiła do obliczania wyników. Sporządzono protokół w trzech
jednakowych egzemplarzach, a informację o rezultacie wywieszono na tablicy informacyjnej
przy pokoju nauczycielskim. Frekwencja wyniosła 75,3%. Oddano 131 głosów, z których 119
było ważnych. Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została uczennica klasy trzeciej –
Izabela Dryl – która zdobyła poparcie 36 wyborców. Funkcję wiceprzewodniczącej objęła
Gabriela Mazur (klasa druga), na którą zagłosowały tylko o dwie osoby mniej. We władzach
SU znalazło się jeszcze miejsce dla sekretarza. Została nim Gabriela Kuźmicka. Głosowało na
nią 19 wyborców.
ZAŁĄCZNIKI: Zasady wyborów, Karta zgłoszenia kandydata, Lista kandydatów, Karta
wyborcza, Kserokopia protokołu wyników wyborów

PAŹDZIERNIK 2014
 Organizacja DNIA BEZ PRZEMOCY
Samorząd Uczniowski włączył się czynnie w obchody Międzynarodowego Dnia Bez
Przemocy. 2. października 2014. o godzinie 8:00 krótki apel poprowadziła pani pedagog.
W jego trakcie wytypowani wcześniej w klasach uczniowie (wzory zachowania) otrzymali
dyplomy. Wszyscy przyszli ubrani na biało (lub ze znaczącym elementem stroju w kolorze
białym). Uczniowie, którzy spełnili ten warunek nie byli tego dnia pytani, ani nie pisali
kartkówek. Natomiast klasa, w której 100% uczniów była przebranych nie miała w piątek nic
zadanego na weekend. W ciągu całego tygodnia na godzinach wychowawczych każda klasa
miała za zadanie wykonać duży i czytelny transparent z hasłem propagującym: przyjaźń,
życzliwość, pokój, tolerancję, wzajemną akceptację (do wyboru). O godzinie 13:00 wszystkie
klasy, które wykonały transparenty wyszły ze szkoły na pokojową manifestację ulicami

Turośni Kościelnej. Wszyscy dostali też kolorowe baloniki, które nieśli lub przyczepili do
ubrania.
ZAŁĄCZNIKI: Projekt certyfikatu osoby, która nie akceptuje przemocy

 Akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej
Opiekun SU pan Karol Sieńko przy współpracy z Samorządem i przewodniczącą Izabelą Dryl
opracował scenariusz uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela. W realizacji akademii, która
odbyła się 15. października 2014, pomagali: pani Bożena Zdanowicz (przygotowanie
upominków) oraz pan Mirosław Hrechorowicz (występy chóru). Uczniowie mogli obejrzeć
kabaret w wykonaniu uczniów klasy IIA w reżyserii opiekuna SU. Odbyło się też uroczyste
ślubowanie klas pierwszych.
ZAŁĄCZNIKI: Scenariusz uroczystości, Ogłoszenie

 Zbiórka podpisów uczniów popierających wniosek o likwidację dyżurów na stołówce
szkolnej.
Samorząd przystąpił do realizacji jednego z głównych postulatów wyborczych nowej
Przewodniczącej SU Izabeli Dryl. Wniosek z uzasadnieniem i zebranymi podpisami uczniów
złożono w gabinecie Pani Dyrektor.
ZAŁĄCZNIKI: Pismo do Pani Dyrektor

 Opracowanie regulaminu „Niepytajki”
Opiekun SU po konsultacjach z Samorządem opracował regulamin „Niepytajki”, zadbał
o techniczną stronę przedsięwzięcia – zaprojektował i przygotował karnety.
ZAŁĄCZNIKI: regulamin „Niepytajki”, projekt karnetu-„Niepytajki”

 Opracowanie Planu pracy SU
Przewodnicząca Izabela Dryl i wiceprzewodnicząca Gabriela Mazur po konsultacjach
z opiekunem SU opracowały Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na cały rok szkolny.
ZAŁĄCZNIKI: Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

 Zebranie Samorządu Uczniowskiego z Dyrekcją szkoły
Zebranie miało miejsce 24. października 2014. Pani Dyrektor przedstawiła swoją odpowiedź
na petycję w sprawie dyżurów na stołówce. Opiekun SU zaprezentował przygotowany Plan
pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015. Uczniowie mieli doskonałą
okazję, aby poruszyć ważne dla wszystkich kwestie i być wysłuchanymi bezpośrednio przez
Panią Dyrektor.

 Organizacja otrzęsin klas pierwszych
W dniu 27. października 2014 odbyła się zabawa otrzęsinowa klas pierwszych przygotowana
przez członków SU z klas drugich i trzecich.

 Organizacja dyskoteki szkolnej
Po otrzęsinach odbyła się szkolna dyskoteka nad przebiegiem której czuwał opiekun SU pan
Karol Sieńko. Opracował on również jej regulamin, którego akceptacja była warunkiem
koniecznym wzięcia w niej udziału.
ZAŁĄCZNIKI: Regulamin dyskoteki

 Utworzenie fanpage’a szkoły na portalu facebook
Fanpage szkoły utworzono 30 października 2014 i cieszy się on dużą popularnością. Stronę
polubiło już 343 osoby. Opublikowano blisko 90 postów, które docierają do nawet 1600
użytkowników portalu. Znaleźć tam można informacje o życiu szkoły, sukcesach
w konkursach i zawodach, organizowanych akcjach, a także cykl „Myśli naszego patrona bł. ks. Michała Sopoćki”. Wpisy redaguje głównie opiekun SU, który jest administratorem
strony. Współpracują z nim niektórzy nauczyciele: Marcin Miłosiewicz, Alicja Jakimiec,
Bożena Zdanowicz, Maciej Zajkowski, a także członkowie Samorządu: Katarzyna
Czaczkowska i Wiktoria Borowska-Beszta.
ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie o utworzeniu fanpage’a

 Utworzenie „Szkolnej skrzynki zaufania”
W dniu 31.10.2015 zawieszono „Szkolną skrzynkę zaufania”. Znajduje się ona przy wejściu
do gabinetów pani pedagog i pani Wicedyrektor. Zakupem skrzynki i zredagowaniem
informacji na niej zajął się opiekun SU.
ZAŁĄCZNIKI: Informacja na skrzynce

LISTOPAD 2014
 Organizacja Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień
Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień (ang. World Hello Day) to święto obchodzone
21 listopada. Wystarczy uśmiechnąć się i być uprzejmym dla drugiej osoby. Tego dnia na
drzwiach klasopracowni zagościły wesołe buzie, a uczniowie i nauczyciele nosili
uśmiechnięte naklejki. Klasy przebrały się w wylosowane wcześniej kolory. Był to dzień bez
odpytywania i kartkówek. Najżyczliwszą klasą zdaniem nauczycieli została klasa IC
(wychowawczyni B. Zdanowicz). Uczniowie tej klasy zostali zwolnieni z pracy domowej
oraz otrzymali słodkie upominki.

 Rozpoczęcie akcji Góra Grosza 2014
W dniu 24. listopada uczniowie naszej szkoły, włączając się w ogólnopolską akcję
charytatywną Góra Grosza zorganizowaną przez Towarzystwo NASZ DOM, rozpoczęli
zbiórkę monet. Całą akcję koordynował opiekun SU pan Karol Sieńko.

GRUDZIEŃ 2014
 Organizacja Wieczoru filmowego
W dniu 1. grudnia w godzinach 15:45 – 19:00 odbył się Wieczór filmowy. Zapisała się
rekordowo duża ilość osób – 99. Wychowawcy indywidualnie decydowali o przyznaniu
swoim uczniom biletów mając na uwadze otrzymane nagany, upomnienia, uwagi
o niewłaściwym zachowaniu, które mogły być kryterium wykluczającym możliwość
uczestnictwa. Młodzież mogła obejrzeć dwa filmy. Zorganizowany był również bar
z popcornem i napojami. Opiekun SU opracował specjalne bilety wstępu.
ZAŁĄCZNIKI: Plakat informacyjny

 Zakończenie akcji Góra Grosza 2014
5. grudnia zakończyła się zbiórka monet. W liczeniu zebranych pieniędzy pomagał Samorząd
Uczniowski. W sumie zebrano 1023 zł i 58 gr. Największą kwotę przekazała klasa IIIC 471,10 zł.
ZAŁĄCZNIKI: Wyniki akcji, Kserokopia podziękowania od organizatora

STYCZEŃ 2015
 Konsola Sony Playstation 4 na świetlicy szkolnej
Spełniła się jedna z próśb Samorządu Uczniowskiego. Do świetlicy szkolnej zakupiono
konsolę najnowszej generacji Sony Playstation 4 wraz z dwoma padami i dwiema grami,
a także nowy 48-calowy telewizor FULL HD. Opiekun SU przygotował konsolę do pracy,
skonfigurował system i założył konto użytkownika.

 Udział w dyskotece choinkowej
W dniu 20. stycznia uczniowie wzięli udział w choinkowej dyskotece szkolnej.
Pomysłodawcą była Rada Rodziców, a zabawę poprowadziła STREFA IMPREZ.

LUTY 2015
 Organizacja „Poczty walentynkowej”
W dniu 13. lutego (dzień przed Dniem Świętego Walentego, który przypadał w tym roku
w sobotę) uczniowie mogli wysłać kartkę walentynkową za pośrednictwem poczty
zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski. Istniała ponadto możliwość zakupu kwiatów,
z której skorzystało wielu uczniów (wszystkie kwiaty zostały sprzedane).

 Organizacja Walentynkowego wieczoru filmowego
W dniu 16. lutego w godzinach 17:00 – 20:30 odbył się drugi Wieczór filmowy. Wzięło
w nim udział 46 uczniów. Młodzież obejrzała dwa filmy. Podobnie jak za pierwszym razem
zorganizowany był bar z popcornem i napojami. Opiekun SU opracował specjalne bilety
wstępu.
ZAŁĄCZNIKI: Plakat informacyjny.

MARZEC 2015
 Organizacja Dnia Liczby 
W piątek (13. marca 2015) odbyły się dwa konkursy. W pierwszym konkursie uczniowie
podjęli próbę bicia szkolnego rekordu w zapamiętywaniu cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby
PI. Aktualny rekord należący do uczennicy klasy IIa Natalii Laszewskiej i wynoszący 190
cyfr nie został jednak pobity. Osoby, które zapamiętały kolejność największej ilości cyfr
otrzymały atrakcyjne nagrody. W drugim konkursie rywalizowały ze sobą, wytypowane
z każdej klasy, osoby najlepsze z matematyki. Konkurs na zasadach popularnego teleturnieju
"Jeden z dziesięciu", lecz z pytaniami tylko dotyczącymi matematycznej wiedzy, wyłonił

najzdolniejszą osobę. Została nią Patrycja Biżuta z klasy IIIa. Pytania zostały tak dobrane,
aby uczniowie z klas pierwszych mieli równe szanse z uczniami klasy trzeciej. Do
uświetnienia Dnia Liczby Pi przyczyniła się w dużym stopniu Pani Wicedyrektor Beata
Szymoniuk, która przekazała atrakcyjne nagrody rzeczowe dla uczniów.
ZAŁĄCZNIKI: Wzory dyplomów

 Udział w I Forum Szkół Ponadgimnazjalnych
31 marca w naszej szkole odbyło się I Forum Szkół Ponadgimnazjalnych, które miało na celu
pomoc w podjęciu przez trzecioklasistów decyzji co do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.
Opiekun SU wraz z uczniami aktywnie pomagali w kwestiach organizacyjnych
(przygotowanie prezentacji i sprzętu, ustawienie stolików, recepcja)

KWIECIEŃ 2015
 Uruchomienie Radiowęzła
Od 23. kwietnia osoby chętne, zaangażowane i zainteresowane działalnością w Radiowęźle
zgłaszały się do opiekuna SU pana K. Sieńko. Spośród wszystkich kandydatów wybrane
zostały zespoły pracujące w poszczególne dni tygodnia. Został opracowany regulamin
radiowęzła i plan dyżurów. Członkowie otrzymali identyfikatory i klucze do pomieszczenia.
Pierwsza audycja rozbrzmiała 6. maja 2015.
ZAŁĄCZNIKI: Regulamin Radiowęzła

MAJ 2015
 Akcja ekologiczna pod hasłem: ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY,
ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY.
W nawiązaniu do międzynarodowego Dnia Ziemi 2015 włączyliśmy naszą szkołę do
aktywnego uczestnictwa w IV edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem: ODDAJ
ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY, ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY.
W dniach 4 - 15 maja 2015 r. Samorząd Uczniowski prowadził wśród uczniów zbiórkę
zużytych, starych telefonów komórkowych bez baterii. Stan techniczny telefonów nie miał
żadnego znaczenia. Telefon nie musiał być sprawny i mógł być uszkodzony. Założeniem
akcji było przekazanie zużytych lub uszkodzonych telefonów do profesjonalnego recyklingu.
Szkoły które uzyskały najlepsze przeliczniki ilości zebranych kg telefonów do ilości uczniów
w szkole miały szanse otrzymać nowoczesne cyfrowe aparaty fotograficzne. Zebraliśmy dużo
ponad 100 sztuk telefonów o łącznej wadze aż 10,9 kg. Czekamy na wyniki akcji.
ZAŁĄCZNIKI: Formularz zgłoszeniowy

CZERWIEC 2015
 Organizacja Nocy filmowej
W nocy z 3. na 4. czerwca w godzinach 22:00 – 4:00 odbyła się Noc filmowa. Wzięło w niej
udział 41 uczniów. Wychowawcy indywidualnie decydowali o przyznaniu swoim uczniom
biletów mając na uwadze wyniki w nauce, otrzymane upomnienia, nagany, uwagi
o niewłaściwym zachowaniu, które mogły być kryterium wykluczającym możliwość
uczestnictwa. Młodzież mogła obejrzeć trzy filmy, w tym jeden poruszający tematykę
tolerancji wobec osób niepełnosprawnych. Zorganizowany był również bar z popcornem
i napojami. Opiekun SU opracował bilety wstępu.
ZAŁĄCZNIKI: Plakat informacyjny
***
Współpraca SU z dyrekcją, gronem pedagogicznych i opiekunem przebiegała prawidłowo.

