
Drugi rok działalności  Małego Samorządu Uczniowskiego. 

We wrześniu rozpoczął się drugi rok działalności Małego Samorządu Uczniowskiego. 

30 września 2015 roku odbył się apel, podczas którego 145 uczniów z klas drugich  i trzech  

głosowało na swojego kandydata do Małego Samorządu Uczniowskiego.  

Przewodniczącym  MSU  zyskując 64 głosy został uczeń klasy 3 b Witold Seredyński.  
Zastępcą Przewodniczącego MSU zyskując 49 głosów został uczeń klasy 3 b Maksymilian Bogdał. 
Drugim Zastępcą Przewodniczącego MSU zyskując 10 głosów została uczennica klasy 3 a 
 Kamila Bartosz. 

  

W pierwszym okresie roku szkolnego 2015/2016 Mały Samorząd Uczniowski planuje przeprowadzić 

następujące akcje: 

W ramach współpracy ze schroniskiem dla zwierząt weźmiemy udział w akcji „GWIAZDKA DLA 

ZWIERZAKA”. 

W styczniu nasza szkoła przystąpi do zbiórki pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. 

MSU pragnie również, aby w naszej szkole w wyjątkowy sposób świętować Dzień Życzliwości, który 

przypada na 21 listopada oraz Światowy Dzień Pluszowego Misia 25 listopada.  

Szczegóły akcji prowadzonych przez Mały Samorząd Uczniowski znajdą się na szkolnej gazetce, 

samodzielnie wykonywanej przez uczniów. 

A już w najbliższym czasie, bo 21 października, podczas apelu uczniowie działający w MSU przybliżą 

swoim koleżankom i kolegom postać patrona szkoły – Stefana Żeromskiego. 

Opiekun MSU – Magdalena Janeczek – Kurleto 



Działalności  Małego Samorządu Uczniowskiego. 

W listopadzie  zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami  Mały Samorząd Uczniowski zaproponował 

uczniom klas I- III wspólne świętowanie Dnia Życzliwości. W związku z tym w każdej klasie  

20 listopada, czyli w piątek odbyło się głosowanie na najbardziej życzliwego ucznia. Zwycięzcy 

otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.   

A oto Wasi młodsi koledzy i koleżanki, którzy wykazali się życzliwą postawą: 

Krzysztof  Ołdak z klasy 1 „a” 

Dominik Lumer z klasy 1 „b”  

Olga Baniak z klasy 1 „c” 

Wiktoria Rozental z klasy 1 „d”  

Izabela Pitra  z klasy 2 „b” 

Kyle Grigorian z klasy 2 „c”  

Maria Broniatowska  z klasy 2 „d” 

Olga Grzegorzewska z klasy 3 „a” 

Izabela Maroszek z klasy 3 „b”  

Anna Karczewska z klasy 3 „c”.  

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i jesteśmy przekonani, że Dzień Życzliwości wszyscy uczniowie 

zachcą obchodzić 365 dni w roku.    

A już w najbliższym czasie, bo 25 listopada, podczas apelu uczniowie klas I - III wraz ze swoimi 

ukochanymi misiami będą świętować Światowy Dzień Misia. 
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