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1. Cele działań Samorządu Uczniowskiego 

  

 Samorząd Uczniowski ma na celu reprezentowanie potrzeb społeczności 

uczniowskiej, jej aktywizację oraz rozpowszechnianie idei samorządności. 

Poprzez nasze działania, będziemy dążyć do: 

 zaangażowania jak największej liczby uczniów w działania Samorządu 

Uczniowskiego 

 stworzenia Samorządu Uczniowskiego, który mógłby być wizytówką 

wyróżniającą naszą szkołę od innych 

 przejrzystości w działaniach Samorządu Uczniowskiego 

 utrwalania i wzbogacania szkolnych tradycji 

 rozbudowywania relacji uczniów ze szkołą 

 wzbogacania życia szkolnego o nowe wydarzenia oraz akcje 

organizowane przez Samorząd Uczniowski 

 wspierania inicjatyw uczniowskich 

 

Zmiany, które planujemy wprowadzić, są konieczne dla prawidłowego 

funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego, który chcemy zbudować. Zgodnie 

z pkt. 2 art. 85 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 

2018 poz. 996, z późn. zm.) Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie 

danej szkoły lub placówki. W związku z tym, że jako Zarząd SU nie jesteśmy w 

stanie przeprowadzić samodzielnie wszystkich planowanych przez nas działań, 

za cel nadrzędny stawiamy sobie zaangażowanie w działanie w Samorządzie 

Uczniowskim jak największej liczby uczniów. Niezbędna będzie również 

współpraca z Dyrekcją, nauczycielami oraz Radą Rodziców. Ufamy, że dzięki 

podjętym działaniom w tym zakresie, uda się utworzyć dobrze funkcjonujący 

Samorząd Uczniowski, którym szkoła będzie mogła się pochwalić, gdyż temat 

ten w innych szkołach wciąż bywa pomijany lub bardzo ograniczony.  
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2. Planowane zmiany w funkcjonowaniu SU 

1) Restrukturyzacja 

 

W celu zaangażowania jak największej liczby uczniów do działania w 

Samorządzie Uczniowskim, zamierzamy stworzyć jego struktury, które do tej 

pory nie istniały. Nie chcemy, aby Samorząd Uczniowski tworzyły tylko osoby 

wybrane w demokratycznych wyborach, ale zgodnie z prawem – wszyscy 

uczniowie. Proponowany przez nas kształt Samorządu Uczniowskiego 

prezentuje się następująco:  

 
 

 

 

 

 

 Rozumiemy, iż nie zawsze pełnienie funkcji w Samorządzie Klasowym 

niesie ze sobą ogólną chęć do działania w tym zakresie. Wiadomo nam również 

o wielu uczniach, którzy chcą zrobić coś więcej dla środowiska szkolnego. 

Proponujemy utworzenie Sekcji Samorządu Uczniowskiego, jak również 

rozgraniczenie ich z samą Radą Samorządów Klasowych. Przewidywane 

funkcje organów Samorządu Uczniowskiego: 

 Opiekun Samorządu Uczniowskiego – funkcja konsultacyjna oraz 

wsparcie merytoryczne 

 Zarząd Samorządu Uczniowskiego – koordynowanie pracy Sekcji 

Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Samorządów Klasowych. 

Zarządzanie księgowością i budżetem Samorządu Uczniowskiego. 

Podejmowanie decyzji w kwestii finansowania inicjatyw uczniowskich. 

Prowadzenie dokumentacji  związanej z podejmowanymi działaniami. 

Reprezentowanie wszystkich uczniów oraz dialog z nimi w sprawie 

potrzeb i problemów. Współpraca z pozostałymi organami szkoły, jak 

również podmiotami zewnętrznymi.  
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 Rada Samorządów Klasowych – podejmowanie decyzji w 

najważniejszych kwestiach. Pośredniczenie w przekazywaniu informacji 

klasom, jak również wszelkie działania z nimi związane. 

 Sekcje Samorządu Uczniowskiego – prowadzenie wszelkich działań z 

ramienia Samorządu Uczniowskiego. Funkcja konsultacyjna. 

Podział Sekcji Samorządu Uczniowskiego:  

Sekcja Organizacyjna 

 planowanie i organizacja wydarzeń szkolnych 

 współpraca z nauczycielami 
 

Sekcja Wolontariatu 

 planowanie i organizacja zbiórek charytatywnych 

 współpraca z podmiotami zewnętrznymi w sprawie akcji charytatywnych 

 propagowanie idei wolontariatu 
 

Sekcja ds. Promocji i Wizerunku Szkoły 

 podejmowanie działań na rzecz promocji wizerunku szkoły na terenie 

miasta 

 przygotowanie Dni Otwartych 

 współpraca ze szkolną gazetką “Marmurówka” 
 

Sekcja Dekoracyjna 

 dbanie o oprawę artystyczną wydarzeń 

 nadzorowanie konkursów dekoracyjnych 

 

 

2) Budowa marki i wizerunku Samorządu Uczniowskiego 

 
 Chcemy stworzyć taki Samorząd Uczniowski, który poza spełnianiem 

celów statutowych będzie również znaczącym organem w naszej szkole. Z racji 

tego, że niejednokrotnie reprezentuje on szkołę na terenie lokalnym, mógłby 

stanowić jej wizytówkę, gdyż bardzo mało szkół może pochwalić się sprawnym 

i rozbudowanym Samorządem Uczniowskim. Proponujemy wdrożenie 

następujących działań: 

 zaprojektowanie logo Samorządu Uczniowskiego 

 promocja Samorządu Uczniowskiego w serwisie Facebook 

 dbanie o jakość spotkań Samorządu Uczniowskiego  

 godna reprezentacja we współpracy z podmiotami zewnętrznymi 

 wspieranie inicjatyw uczniowskich, jak również zewnętrznych 

 dbanie o jakość organizowanych wydarzeń 
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3) Przejrzystość informacji związanych z działaniem SU 

 
 Przejrzystość informacji związanych z działaniem Samorządu 

Uczniowskiego idzie w parze z ich promocją. Chcemy, aby każda osoba miała 

możliwość obserwowania kroków podejmowanych przez Samorząd Uczniowski 

w naszej szkole. Zamierzamy osiągnąć to poprzez: 

 udostępnianie informacji o bieżących działaniach Samorządu 

Uczniowskiego  

 dbanie o wystrój oraz zawartość tablicy informacyjnej Samorządu 

Uczniowskiego 

 prowadzenie szczegółowej dokumentacji dotyczącej podejmowanych 

działań 

 dbanie o fanpage Samorządu Uczniowskiego, jak również jego 

internetowej szkolnej strony 

 współpraca ze szkolną gazetką „Marmurówka” 

 

4) Modyfikacja regulaminu 

 
 W związku z tym, iż obecny regulamin Samorządu Uczniowskiego 

posiada wiele nieprawidłowości oraz braków, konieczna jest jego zmiana. Nowy 

regulamin proponowany przez Samorząd Uczniowski będzie zgodny z 

obowiązującym statutem szkoły, podstawą prawną oraz z obecnym kształtem 

Samorządu Uczniowskiego. Zostanie dostarczony dla Dyrekcji jako załącznik 

do planu w późniejszym terminie. 

 

5) Utworzenie budżetu Samorządu Uczniowskiego  

 

 Wiele działań nie wymaga żadnego nakładu finansowego, ale znajdą się 

takie, gdzie jest on konieczny. Chcemy, aby Samorząd Uczniowski posiadał 

własne środki, którymi mógłby dysponować. W kwestii formalnej, 

niewykluczony jest tu udział Rady Rodziców. Środki na realizację celów będą 

pozyskiwane w miarę możliwości od podmiotów zewnętrznych, ale budżet 

Samorządu Uczniowskiego planuję utworzyć się z: 

 dobrowolnej składki przeprowadzonej wśród wszystkich uczniów naszej 

szkoły (3,00 zł wrzesień 2018 r.) 

 środków pozyskiwanych w wyniku organizowanych wydarzeń 
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Środki pozyskane przez Samorząd Uczniowski przeznaczone będą w 

szczególności na: 

 organizację wydarzeń  

 finansowanie inicjatyw uczniowskich   

 elementy konieczne do prawidłowego funkcjonowania Samorządu 

Uczniowskiego 

 finansowanie nagród 

W związku z prowadzoną księgowością, dopuszcza się kontrolę 

dokumentacji przez pozostałe organy szkoły, jak również przez wszystkich 

członków Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

6) Utworzenie przestrzeni Samorządu Uczniowskiego  

 
  

 Do tej pory, Samorząd Uczniowski nie posiadał własnej przestrzeni, 

koniecznej dla jego prawidłowego funkcjonowania. Planujemy ją utworzyć w 

sali nr 11 i zaadaptować na potrzeby spotkań członków Samorządu 

Uczniowskiego, przechowywania dokumentacji oraz wszelkich innych 

posiadanych materiałów. Chcemy, aby stanowiła otwartą przestrzeń dla 

wszystkich uczniów i uczennic naszej szkoły. Przewidywany jest jak największy 

wkład środków własnych, jak również niezbędnych środków szkoły. 
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3. Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019 

1) Zarząd Samorządu Uczniowskiego wraz z Opiekunem 

 
 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Jakub Amelian 

 Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – Izabela Borkowska 

 Przewodnicząca Sekcji Samorządu Uczniowskiego – Dominika Klucznik 

 Przewodniczący Rady Samorządów Klasowych – Sebastian Dembowski 

 

 Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Jacek Kwiecień  

  

1) Rada Samorządów Klasowych 
 

Klasa I A 

Bartek Zajkowski 

Aleksandra Rzadkowska 

Klaudia Stefanowicz 

Klasa II A 

Izabela Borkowska 

Damian Krakowski 

Paweł Dziemian 

Klasa III A 

Karolina Skarżyńska 

Bartosz Minkiewicz 

Julita Gajewska 

Klasa I B 

Weronika Kowalewska 

Tomasz Kopecki 

Filip Kożuchowski 

Klasa II B 

Nina Żegaczewska 

Martyna Skrypko 

Agata Bukowska 

Klasa III B 

Aleksandra Ułanowicz 

Gabriela Makowska 

Aleksandra Kryszewska 

Klasa I C 

Rafał Dwojakowski 

Maryla Perkowska 

Agata Andryszczyk 

Klasa II C 

Anna Dąbrowska 

Anna Kapłon 

Patrycja Bożewicz 

Klasa III C 

Bartosz Pilichowski 

Klaudia Bernatowicz 

Bartosz Krzywicki 

Klasa I D 

Oliwia Chmielewska 

Sebastian Konopko 

Miłosz Hruświcki 

Klasa II D 

Kamila Romanowska 

Agata Aniszczyk 

Zuzanna Nalepa 

Klasa III D 
 

Klasa I E 

Gabriela Zajko 

Justyna Chalecka 

Alicja Bagińska 

Klasa II E 

Wiktoria Wiśniewska 

Natalia Popko 

Patrycja Wołyniec 

Klasa III E 

Aleksandra Koper 

Patrycja Cimochowska 

Julia Truszkowska 

Klasa I F 

Izabela Walicka 

Patrycja Słabińska 

Natalia Brzozowska 

Klasa II F 

Miłosz Drejer 

Urszula Sawicka 

Ida Fiodorow 

Klasa III F 

Klaudia Siedlecka 

Natalia Jabłońska 

Katarzyna Jurczyk 
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1) Sekcje Samorządu Uczniowskiego 

 

 

 
Sekcja 

Organizacyjna 

Sekcja ds. Promocji 

i Wizerunku Szkoły 

Sekcja  

Wolontariatu 

Sekcja 

Artystyczna 
Martyna Skrypko 

Natalia Jabłońska 

Ewelina Tomkiewicz 

Damian Krakowski 

Paweł Dziemian 

Hubert Jankowski 

Gabriela Leszczyńska 

Marta Renowicka 

Piotr Kowalewski 

Agata Symonowicz 

Aleksandra Rzadkowska 

Olga Rydykowska 

Anna Piskorz 

Paulina Różyńska 

Zuzanna Nalepa 

Anna Dąbrowska 

Anna Kapłon 

Magdalena Mitros 

Miłosz Hruświcki 

Izabela Sychowska 

Natalia Lisowska 

Julia Sokołowska 

Michalina Koprowska 

Hubert Jankowski 

Rafał Dwojakowski 

Bartek Kimszal 

Zuzanna Nalepa 

Martyna Majkowska 

Rafał Stefański 

Magdalena Mitros 

Olga Kraszewska 

Dominik Mańkowski 

Miłosz Hruświcki 

Izabela Sychowska 

Alicja Bagińska 

Zbigniew Mackiewicz 

 

 

Zuzanna Nalepa 

Gabriela Leszczyńska 

Klaudia Rejterada 

Diana Marcinkiewicz 

Natalia Lisowska 

Julia Sokołowska 

Małgorzata Andruszkiewicz 

Weronika Kowalewska 

Magdalena Drejer 

Zuzanna Berezecka 

Dominika Czupryńska 

Tomasz Kopecki 
Gabriela Leszczyńska 

Natalia Jabłońska 

Alicja Bagińska 

Natalia Popko 

Joanna Żaborowska 

Paulina Różyńska 

Natalia Brzozowska 

 
* Skład poszczególnych sekcji może ulec zmianie 

  

https://www.facebook.com/martyna.skrypko?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCXk30ltgMRImZqqfhtwDoW1oiTWL1VmGWB7U007mSbDlP45S5EWHnyNpiHWDqJtUrX2tQj3y-X3AW2&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/natalia.jablonska.506?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBR0eX9-XjmyVxy0NJhVX6AlyK8rN5ij_vBBczCkngfw1wPTonpJVYQnN5tTuL9OXuFs_t-i05icQyW&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/ewelina.tomkiewicz.334?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCeQfAD_DEgFWxiA72MkIjKgSq88-wLNuf8HeyuOLexIphyeeejxFyuGVy94u3IJ_NczsM27koRvdKa&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/damian.krakowski.169?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDh8pPWRmAmmccw1mU8xGPeKuogSJ_FVZ6xr_D7oRjrIA_NFNjbbTQybLicRTpu92PYMGMRzzv0QodS&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/pdziemian?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCL3fzTSUKb6snWWt6EVmRTudUdG6l8HD0HELG7J3JW7bhHqDcnN1qV3qdaIYjwtwfl1vjAsICcuil1&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012987933641&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAkVAY9kHTeSxC2SPtsKGFwui0Ta8lLx3SHPKmEvBn42YoxawyZ2Rx-gO_KF1d5aIuxu2TLowSJ8uQ7&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/gabrysia.leszczynska.12?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBewDYef24JWuXD3RysRJMC-fY6ZAPDXpJ5ZCEmv_vW3c0xW5MSAjw6Gjo13KZ8dV70Twr4FAR-pgTt&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015644316420&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBzPUWG_8wpoD995aSeL6UZIXOcQokVSh7cMJyPAn4DXxUDNupbS-96vAIsW0FO1rvtmTpceaEW91qY&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/piotr.kowalewski.5209?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCfz4h5lZpIrx3n3flZQ0-vYsfz_6x-NaxW8edeY9F4X4trT6anxlFAveNXRq7XX0l8vz5S_lwqmvr0&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011592002183&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD_m01YMcEXo8OtQ8ijJKItby1gbuv09P9SZS6dm-fUwJfrzsWimqjJgE4whgyL4sCtIXqW3IwFT55l&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/olga.rydykowska?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBs0OCBptr6JnPF-iS6SxyNX6YMab-cEnroaaujFybNd2LAGKBqki-ZGkD7ntYWhuw9lWw6u3ixGRcl&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/paulina.rozynska.3?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC8DrO7Ikzw_hKxUSiBa2z8ZgIoe2oLB3HnWFjqoKSUGeMBHykAK7is7fSvZV1oRed4cbLkvVIL1dfK&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/zuzia.nalepa.3?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDS7W7C-steqhypIrrI8FMu_fZ6ohpX8c986o6pILmk2ucPAqe-Fs4VjbdzDET2cPdyUpwXtiRdNhm0&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/ania.dabrowska.585559?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCU3H1D9YsCr-OMZ90LABMa-zFm0U1UO1jmF64rj65eO36ngyNnlUQT9WIIgLUSw2u9lwBLcLShvbTY&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004048362992&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAgJRCdKyrIsngwsUzfhpqyFS3HNIgGwFZWnNsdkfvzKofdS-kSFFK-GxV_JvDjzVnUp1IHPToRe0Xq&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005944231353&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAtb87JPkvoHOdcJ4V8FLDlRjMKkr8O1uUtvqauhSJfsqlTL8XvZBSJr5-61NitVkemhaQSLRc1lw_c&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010029192781&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBnOdjQ7bVQk1cv5RJFmR81mcuxhKgTwvvmw3obwbj4OnBq-sUDwUuX2NorfovDZSBTVKfZOwaOinD7&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/natalia.lisowska.906?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCDEBhWb3OFjcUhTSVjCVIGtgQrAQkm3xwoXYD1qK5KCwIIc1Y0RzSQTQdbO7dASQtpu6RO6Rf5K-B_&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003535605651&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBq_gCKksU8c2AzGzCRUqE50BEPn7u0uq5E8FOEqKGJxLvGNH1ilhd6N2sDdZf7Od1JtmRfoAlrCgiA&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/xghvf9?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBd1q4tmaSlgH4ygm6JRE92LL2QYzge9q_6XIE8P0WBHU1IqZV8FzjaWfgkuXpZDeIF4GG4NwFe-5ul&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005815713999&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD6NzrZOq3u4Fp5rfhUlgzpZAr7yd42NWCh7X_vEWkxdCBKfem2HuqjzJamXO_PL1n1GiOuqr2n3JeB&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/kumkalele?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAfvv7jb_3ue-e2Cz7JhZMI2OFoJXiDr7D48pgMDHtRjkemKWnL1Dt6yHnqiJxIxMhlAIRp7I8VYeyV&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/zuzia.nalepa.3?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBAkMWfmSDlo_cphkOCQs4qBK4-lvf_7OZXKETXmfzltNHd4_Fx-wA0n0XUeX3N2q8KCpRyEYd_UMVe&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/martyna.majkowska.16?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCKKCauA9RXxAs9Dyr3dxVX4qtV9VXcC_1z4du-JIuV1XrOs347oJjGThR3Q_MsVltYmeTYM3yLV4wV&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/trymaster?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDHRSpzx2yaMjv1_rLYUOjcMOLRWe19UxrPXsi6Ob5bOjtYFOKNI6cMRDPjWTf4SLfci_-qN7nvNOOc&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/olga.kraszewska.313?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB5wb8tDpn2z--uvDdmTNOvuJwmtmV2rjC6L9vVnKxSorEhd8LXZG9cvPUCxti2FOFFBEK8baO7ayJv&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/dominik.mankowski.5?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCQpGqccHWP2so8txSxsKOGAW6O7VQYJvDnJhP-nEm25e-54mPesLS1TXs_qsYVonedoaYaekmeJmFL&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005944231353&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDDj9sLWiMqAFyEF_YwyyyYP9QgE8ALtx4wFmuzg183Cto-HqPMIIxQ7n3yIA4VE_b5-z5xXEmBbpwq&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010029192781&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCMmFCJpPyGEi3Lfi6UXjI7_dJI5Rs1a4gil42SqGhcRzF793s8Omay-bqShK-J4lauJ93VlvOrW9Ct&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/alicja.baginska.733?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCmwCs9axHSs73tAEfIzVGnMgNWJThkD7RtU4fhkiDjyjjlAkLn2nDcOKAYYWHuhfw8auEt1yvRYLYp&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/zuzia.nalepa.3?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC81_vNfaIuAuU7qbjO4Un_Zriy-zS0xk6Mpf9SdHLYPKztxogy5TZG2mchVl4b9AsTgWcO153nkIkU&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/gabrysia.leszczynska.12?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCpBel-vQGm4RID4Xq5IbVjWO85dnekynm3IyBNWM7ZAFcMGHqNXUscHTbMFJE4na06Z_rd0QSKHHTd&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/natalia.lisowska.906?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARA50xHo9_75i5PgTdohcWtnkTPqIDf8ScMCewqM2174CsQsHAt1omSR1DxXe9Q90DqsVoK_2t2gm7sX&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003535605651&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCLcBbSJElBnI6rZs1AaKYA3CmyRo_5--ISPLVgAqjtYQjsCr6l9ZLQ3FsPMxm3lQeiPr9azLXKlO3R&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005218991660&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBeiL4RU4cyh4QTPoF0-4FWuuO6iCNtp169MI9lFPfPAgrX3E1CmVoMkk2jBFM5UhOKch39EwFYh69M&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/xxweronikakowalewskaxx?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBLiNY6aL5dVfMwk8G05O1UDEjD35KLBq0s_DFfNgEi7OU6beDJH2RFoymKd5HstmrCSeMMISoPq_Wo&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/magdalena.drejer.3?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBR1S2zGCDTVUuQSNNfmgskLZ12PqMDpxZgzYJZ1Eoa_7sfalHO90PDrm17d4QHTXIwsFVz3KJriMKV&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/tomek.kopeki?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB7iLurp36EdccEMpEr4_ebbPSwjUKL0vymnbZYV85PBbmYssAMVVBlAjZ6mJU76uRlx8E7r4u-2DK8&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/gabrysia.leszczynska.12?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAmw_v-0HbtFyGDz7ACzF_R3g02D_38cTxQWvJ_8Q_g1yPWkMHAbBQOoiPwj39ujjnW5rJ6aCs8GDx_&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/natalia.jablonska.506?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBlfrkjDs5VlL_ts--URfFskelvazw0pDoLRSqOL_6VQLJIMuE5oOhfCtSM3qfIU54CboUY-sGGq9XI&dti=1981514168582528&hc_location=group
https://www.facebook.com/alicja.baginska.733?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAuDyOCu8OiSlwtI4iwBTmxyBBexBOuL4EO-vrRPLCgf9fX2ojnrNglKeZt-ju2_x6KIzufsp7ggXmK&dti=1981514168582528&hc_location=group
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4. Planowane działania Samorządu Uczniowskiego 

 Wszystkie umieszczone poniżej wydarzenia oraz działania zostały 

uzyskane w drodze konsultacji ze wszystkimi członkami Samorządu 

Uczniowskiego oraz społecznością Uczniowską. Dopuszcza się dowolną 

modyfikację listy. Wszystkie działania oraz wydarzenia będą dogłębnie 

konsultowane przed ich rozpoczęciem. Szczegółowy plan danego wydarzenia 

zostanie dostarczony Dyrekcji, w poprzedzającym je terminie, jako załącznik do 

planu. 

 Ankieta 

  Nasze działania zależą w głównej mierze od potrzeb i problemów 

uczniów naszej szkoły. W celu możliwie jak najlepszego ich poznania, 

planujemy przeprowadzenie na godzinach wychowawczych ankiety dla 

Samorządu Uczniowskiego. Wzór ankiety zostanie dostarczony Dyrekcji jako 

załącznik do planu w późniejszym terminie. Postawiona dzięki niej diagnoza 

będzie udostępniona do wglądu. 

 Wprowadzenie szkolnej odzieży 

W celu umocnienia relacji uczniów ze szkołą, a także jej promocji w 

środowisku lokalnym, na podstawie ofert współpracy z firmami działającymi w 

tym obszarze, planujemy utworzenie własnych, logowanych produktów 

odzieżowych. W przeciwieństwie do innych miejskich szkół średnich, stawiamy 

na oryginalność i kreatywność naszych uczniów, dlatego przewiduje się 

przeprowadzenie konkursu zamiast bazowania na gotowych projektach od firm. 

 Dostosowanie szkolnej sieci Wi-Fi do uczniów 

Z uwagi na brak poprawnego funkcjonowania obecnej szkolnej sieci  

Wi-Fi, chcemy podjąć kroki w celu jej dostosowania do potrzeb naszych 

uczniów. W dzisiejszych czasach dostęp do Internetu jest niezwykle istotny, 

zwłaszcza w miejscu, w którym spędza się znaczącą ilość czasu. 

 Uruchomienie szkolnego radiowęzła 

W celu urozmaicenia szkolnych przerw oraz stworzenie nowego środka 

przekazu informacji, planujemy uruchomienie szkolnego radiowęzła. Uważamy, 

że dotychczas jego potencjał był znacząco zaniedbywany. 
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2) Przewidywane wydarzenia 
 

 

 Dzień Edukacji Narodowej       • Tematyczne noce w szkole  

 Twoja Twarz Brzmi Znajomo      • Dyskoteki tematyczne 

 Lip Sync Battle         • Szczęśliwe numerki 

 Book Day/Whole Book Day      • Zasadzenie dębu 

 Dni tematyczne (kolory, przebrania)     • Kiermasze szkolne 

 Dzień Zdrowia        • Pogotowie lekcyjne 

 Dzień Historii        • Wieczory filmowe 

 Dzień Chorób Psychicznych      • Koncert charytatywny 

 Halloween         • Bitwa na poduszki 

          • Dni Otwarte 

 

 

5. Podsumowanie 

 
 Podsumowując, uważamy, że planowane przez nas działania przyczynią 

się do realizacji celów wymienionych w pkt. 1.  Mamy nadzieję, że przysłużą się 

one nie tylko całej społeczności szkolnej, lecz również samej szkole. Jesteśmy 

otwarci na wszelkie propozycje i uwagi. Liczymy, że plan ten uda się 

zrealizować w znacznej większości, a także wzbogacić o działania w nim nie 

uwzględnione. Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego zostanie 

dostarczone Dyrekcji w końcowym okresie obecnej kadencji Zarządu 

Samorządu Uczniowskiego.  

 

 

Dyrekcja           Zarząd SU 

 


