Działania Samorządu Uczniowskiego w I półroczu roku szkolnego 2015/2016
Pracowaliśmy według ustalonego na początku roku szkolnego Planu Pracy Samorządu,
współpracując z Dyrekcją Szkoły, Gronem Pedagogicznym oraz młodzieżą.

Reprezentowanie ogółu uczniów
Kształtowanie umiejętności współżycia i
współdziałania w zespole

Dbanie o estetykę i porządek w szkole

- wyrażanie opinii w sprawach skreśleń uczniów;
- reprezentowanie uczniów podczas uroczystości
kościelnych i państwowych;
- tworzenie dobrej atmosfery w samorządzie i
przenoszenie jej na społeczność szkolną;
- organizowanie spotkań przewodniczących klas z
Radą Samorządu Uczniowskiego;
- doraźne przygotowywanie plakatów, plansz itp.
informujących o przeprowadzanych w szkole
akcjach (np. charytatywnych) czy też
organizowanych imprezach;
- sprzątanie opuszczonych i zniszczonych grobów;
- przygotowanie zniczy na groby zmarłych
nauczycieli;

Wybory do Samorządów Klasowych

wybory przedstawicieli do samorządu przez
poszczególne klasy na lekcjach wychowawczych

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

złożenie życzeń gronu pedagogicznemu przez
przedstawiciela SU
przygotowanie uroczystej akademii

Wybór do S.U.

kampania wyborcza
debata kandydatów na przewodniczącego SU
wybory do samorządu uczniowskiego

Obchody Narodowego Święta
Niepodległości

przygotowanie kącika tematycznego na korytarzu
szkolnym

„Na początku było Słowo….” – biblioteczne
zajęcia z księdzem Stanisławem

udział przedstawicieli samorządu w
uroczystościach szkolnych
17 listopada 2015 roku gościł w naszym liceum ks.
kanonik Stanisław Bastrzyk, proboszcz Parafii w

Bastrzykiem na temat historii książki

Niekrasowie pw. Najświętszej Maryi Panny.

„Lulajże, Jezuniu” – wspólne śpiewanie
kolęd .Wigilia szkolna

Wspólne spotkanie całej społeczności szkolnej

16. edycja Góry Grosza

Celem na który zbierane są drobne monety, jest
pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją
rodziną – w domach dziecka czy rodzinach
zastępczych.

Sprzedaż kartek świątecznych Fundacji
SURSUM CORDA

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Walentynki

Życzenia świąteczne od SU,

W tym roku uzbieraliśmy 260,26 zł tj ok.18 kg
groszowych monet
Całkowity dochód ze sprzedaży kartek
przeznaczony jest na pomoc dzieciom będącym
pod opieką fundacji.
W grudniu sprzedaliśmy 50 kartek na sumę 100 zł
Pomoc sztabowi w zorganizowaniu koncertu i
zbiórki pieniędzy na ulicach powiatu na cel
fundacji Jerzego Owsiaka.
przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe
doręczanie korespondencji walentynkowej przez
„szkolnych listonoszy”

