
Samorząd uczniowski

w roku szkolnym 2020/2021
PRZEWODNICZĄCA: Anna Karczewska 8c

ZASTĘPCY: Lilianna Wójcik 6c oraz Oliwia Wójcik 4a

CZŁONKOWIE:

- Nikola Rokicińska 8b

- Wiktoria Błaszczak 8c

- Julia Lany 7a

- Aleksandra Jurczyk 8a

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU:

- Sylwia Jagielska 

- Anna Kotula-Dziechciarz

- Joanna Mielniczuk



Co robimy i co mamy w planach?

 W październiku spotkałyśmy się dwa razy, by 

przedyskutować nasze pomysły i zaplanować tegoroczną 

pracę samorządu. 

 W listopadzie na zoom-spotkaniu

przedstawiłyśmy i rozmawiałyśmy

o naszych pomysłach z  Panią Dyrektor Anną Mroczkowską.

 Raz w tygodniu w ogłoszeniach na Librusie przesyłamy 

Wam, krótką, budującą a czasem zabawną myśl.



06.12.2020

 Mikołajki z bez pytania i kartkówek to już coroczna 

tradycja, o której kontynuację w tym roku również 

zadbałyśmy.

 Przygotujemy również dla was filmik, niespodziankę, 

więcej szczegółów poznacie przed świętami.



Charytatywny grudzień

Jak co roku zapraszamy do udziału w akcji „Gwiazdka dla Zwierzaka’’ 

karmy, koce i zabawki możecie przynosić do szkoły od poniedziałku do 

piątku: od 7.00 do 17.00. Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące 

tegorocznej akcji znajdziecie w ogłoszeniu p. Anny Kotuli-Dziechciarz.

Zachęcamy również do kwestowania na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy, w tym celu nie zapomnijcie wraz z rodzicami zarejestrować się do 

systemu jako wolontariusze.

„Gwiazdka dla zwierzaka”

,,Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”



A gdy już wrócimy do szkoły…

 Po powrocie do szkoły Pani Dyrektor obiecała przymierzyć, 

pomyśleć- jak to by było z lustrami w łazienkach i 

porozmawiać o tym z Radą Rodziców, by zaakceptowali ich 

sfinansowanie. 

Czyli Szanowni Uczniowie- blisko, coraz bliżej….



Możemy też zorganizować, jeśli tylko się przyłączycie nie 

konkurs, ale PRZEGLĄD TALENTÓW.

 Wy nagracie filmiki 2-3 minutowe, później je zmontujemy i 

obejrzymy na godzinie wychowawczej.

Mam talent w nowej odsłonie.



Dodatkowo gdy się spotkamy.

 W wolniejsze dni szkolne pogramy w planszówki.

 Jeśli dalej będziemy chodzić w maseczkach wybierzemy 

tą najpiękniejszą.

 Zorganizujemy ,,Wyjątkowy wieczór filmowy”-z 

wejściówkami VIP.



Uwaga, uwaga.

Bądźcie czujni, czytajcie ogłoszenia, bo kto wie co nam 

jeszcze przyjdzie do głowy! 

Zapraszamy do współpracy, dzielcie się z nami Waszymi 

uwagami i pomysłami.

CDN

Przedstawicielki Samorządu.


